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Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives 

Núm. d’acta: 4/13 Hora d’inici: 16.30 h Data: 16/09/2013 

 
Assistents: 
Coordinador:  Montserrat Gironès (col.0210)   
Membres:  Anna Boza (col.7432)  Carolina García ( col.5096) 
  Herminia Garcia  (col.1527)  Àngels Pallás (col.0668) 

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Canvi de coordinació. 
3. DiFT. 
4. CIF. 
5. Formació. 

 
1.  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

Llegida i aprovada. 
 

2.  Canvi de coordinació 
La Montse Gironès ens informa de la seva decisió de deixar el seu càrrec de coordinadora encara 
que continuarà com a membre activa de la Comissió. Per tal de que aquest canvi no s’allargui en 
el temps i ella pugui delegar les seves funcions, a la propera reunió, si és possible, decidirem 
entre tots qui podrà portar la coordinació. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
3. DiFT 

Acabem d’ultimar els detalls dels preparatius del DiFT:  
• Horaris dels tallers: hi ha un canvi en l’horari del primer taller, serà d’11.45 h a 12.30 h. 
• Marxa nòrdica continuarà igual i hi participaran la Cristina Pallarols, l’Herminia Garcia i en 

Josep M. Charles (fisioterapeuta de la Comissió d’Acupuntura). 
• Modifiquem el contingut del pòster. 
• Difusió de les activitats a les associacions: confeccionem un text que la Montse penjarà al 

Facebook de gAmis. Facilitem al Col·legi les adreces de Limfacat i AECC perquè facin 
difusió del DiFT. 

Tasques a realitzar   
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Marxa nòrdica. Hermi Garcia 5/10/2013 
Programa d’exercicis malalt oncològic. Carol Garcia 5/10/2013 

 
4. CIF 

El treball que s’està fent de la CIF queda aturat fins a noves notícies del Col·legi. 
Tasques a realitzar   
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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5. Formació 
Comencem a tractar sobre marcar-nos, com a Comissió, uns objectius de futur com podria ser 
l’organització de cursos formatius. 
Tasques a realitzar   
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
Data propera reunió 
Convoquem la propera reunió el dilluns 11 de novembre a les 17.00 h. Parlem amb la Irene per 
reservar la sala. 

 
Coordinador 


