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Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives 

Núm. d’acta: 5/13 Hora d’inici: 17.00 h Data: 2/12/2013 

 
Assistents: 
  Montserrat Gironès (col. 210)  Carolina García (col. 5096) 
  Hermi García (col. 1527)  Pedro Mulero (col. 8897) 
  Anna Boza (col. 7432)  Toni Grau (col. 10467) 
  Cristina Pallarols (col. 4896)  
Convidats     

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Presentació d’Antoni Grau Pellicer. 
3. Membres de la Comissió. 
4. DiFT 2013. 
5. Projecte CIF. 
6. Formació des de la Comissió. 
7. Reglament de les comissions col·legials. 
8. Memòria 2013 i objectius 2014. 
9. Canvi en la coordinació de la Comissió. 
10. Loteria. 
11. Conferència de la Montse Gironès al CFC. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
S'aprova l'acta anterior per part de tots els membres assistents. 

 
2. Presentació d’Antoni Grau Pellicer 
El Toni, nou membre de la Comissió, es presenta i explica el seu interès per la Fisioteràpia en 
oncologia. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
3. Membres de la Comissió 
Novament definim els membres presencials de la Comissió i els membres " a distància". 
Membres presencials: Anna Boza, Hermi García, Carol García, Montse Gironès, Toni Grau i Pedro 
Mulero. 
Membres "a distància" (han manifestat interès per estar informats de l'activitat de la Comissió i 
poden participar encara que no puguin venir presencialment a les reunions): Cristina Pallarols i 
Àngels Pallàs. 
La Lucía Contreras va enviar un correu electrònic explicant que, per motius personals, no podia 
seguir formant part de la Comissió. Si volgués tornar a formar part es posaria en contacte amb 
nosaltres. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   
 

4. DiFT 2013 
L'Anna i l'Hermi, que van participar a les activitats de la Comissió al DiFT d'enguany, comenten 
com va anar. L'Anna va fer el taller d'exercicis recomanats per a pacients durant el tractament de 
quimioteràpia i l’Hermi el taller de marxa nòrdica. Comenten que van trobar que s'havia fet poca 
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difusió de les activitats als ciutadans, per la qual cosa els assistents als tallers eren en gran 
majoria, companys fisioterapeutes. També van trobar poca rebuda per part del CFC a l'hora de fer 
els tallers, comenten que hagués estat bé trobar algun representant del CFC per fer l'acollida i 
presentar els tallers, els membres de la Comissió, etc. 
El tema de la infraestructura també va dificultar una mica la realització dels tallers, sobretot per la 
proximitat de l'escenari que feia que hi hagués força soroll a l'hora de fer els tallers. 
L'Hermi comenta que el taller de marxa nòrdica, que estava previst que durés una hora, només es 
va poder fer de mitja hora. 
L'Anna comenta que va trobar poca col·laboració per part de la Carol a l'hora de preparar el taller. 
La Carol es disculpa una vegada més per la seva indisposició per problemes físics. 
La Montse Gironès explica que a la reunió de coordinadors es va parlar del tema i que la Irene i el 
Gabriel van demanar disculpes a les comissions. Van comentar problemes executius per part de 
l'empresa encarregada de l'organització de l'acte. 
La Montse també explica que a la reunió es va comentar que de cara a properes edicions s'ha 
plantejat fer canvis d'estratègia, per exemple fer grups de treball per preparar les activitats del 
DiFT, així com preparar aquestes activitats amb més marge de temps.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   
 

5. Projecte CIF 
La Montse explica el que es va parlar a la reunió respecte del projecte CIF que es va iniciar ara fa 
un any. Totes les tasques que s'estaven fent des de les comissions queden aturades. Des del CFC 
es formarà un grup de treball per treballar el tema (serà remunerat). Els membres de les 
comissions que vulguin formar-ne part ho han de comunicar a la Roser, a la Irene o a l'Eva Cirera.
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   
 

6. Formació des de la Comissió 
Es comenta la possibilitat i l'interès d'oferir formació des de la Comissió. 
L'Hermi comenta, per exemple, la possibilitat de convidar un oncòleg per fer una xerrada/seminari 
sobre oncologia. 
La Carol comenta que li havia semblat entendre que també els membres de la Comissió poden 
oferir una formació en línia a la resta de col·legiats. 
Quedem que, a la propera reunió, demanarem a algun representant del CFC que ens expliqui les 
diferents possibilitats que hi ha (conferències, seminaris, cursos, etc.). 
Oferir formació des de la Comissió seria un dels temes d'interès per treballar de cara a l'any vinent. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Informar-nos de les possibilitats de formació des de la 
Comissió. 

  

Demanar que a la propera reunió ens informin sobre el 
tema. 

Coordinador/sots
-coordinador 

 

 
7. Reglament de les comissions col·legials 
A petició de la Montse i l'Hermi, el Gabriel Liesa ens entrega el reglament de les comissions 
perquè tots els membres estiguin informats d'aquest reglament. 
La Montse comenta que estaria bé fer alguna adaptació segons les necessitats de la Comissió. 
També es recorda que les reunions de la Comissió es poder fer a d’altres llocs, no és obligatori fer-
les a la seu del CFC. 
Tasques a realitzar 
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Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
8. Memòria 2013 i objectius 2014 
La Montse explica que a la reunió de coordinadors, la Irene va comentar que té recopilada 
l'activitat de la Comissió de l'any 2013. Enviarà el document a la Comissió i entre tots els membres 
mirarem si cal afegir alguna cosa. 
Respecte als objectius per a l'any vinent, quedem que es concretaran en la propera reunió. 
Els temes a treballar són la formació, la difusió de la Fisioteràpia en oncologia, hematologia i cures 
pal·liatives a altres companys fisioterapeutes, escoles universitàries, usuaris, etc. Es comenta la 
possibilitat de fer un blog sobre el tema i la idea general “d’obrir el CFC a la població". 
El Toni comenta que mirarà el tema del blog. 
L'Anna comenta que estaria bé que si algú té més accés a un determinat tema ho comenti a la 
resta per no duplicar feina. 
Es torna a reprendre la proposta feta per la Carol mesos enrere sobre treballar sobre casos clínics. 
Per a la propera reunió els membres de la Comissió aportaran idees sobre els diferents temes.
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviament del document a la Comissió. Irene  
Revisar el document i modificar si s'escau. Tots els membres  
Aportar idees sobre els objectius del 2014. Tots els membres Propera reunió  

 
9. Canvi en la coordinació de la Comissió 
La Montse Gironès manifesta que vol deixar de coordinar la Comissió, però seguirà formant-ne 
part com a membre presencial. Dóna la seva opinió sobre qui ha de seguir coordinant la Comissió. 
La Carol també dóna la seva opinió i manifesta la seva voluntat d’assumir la coordinació si la resta 
de membres hi estan d'acord, però que no podrà fer-ho fins d'aquí a uns mesos per qüestions 
personals. 
S'acorda entre tots que l’Hermi Garcia assumirà la coordinació de la Comissió fins que la Carol 
se'n pugui fer càrrec. La Carol seguirà fent de cocoordinadora i quan no pugui fer-ho un altre 
membre ajudarà l'Hermi en les diferents tasques. 
La Carol manifesta a la resta de membres que, tot i que és possible que no pugui participar tan 
activament com fins ara o assistir presencialment a algunes reunions, vol estar informada de 
l'activitat de la Comissió.
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   
 

10. Loteria 
La Montse explica que el CFC ha informat que aquest any disposa de números de la Loteria de 
Nadal i de la Grossa que poden comprar els col·legiats.  
El Javier Crespo ens explica que els números es poden comprar o presencialment al CFC o 
demanant-los i es faria el càrrec al compte del col·legiat.
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   
 

11. Conferència de la Montse Gironès al CFC 
 La Montse Gironès comenta que, a petició del CFC, farà una conferència a la seu del CFC el 
proper dia 16 de gener del2014 per presentar el nou protocol de l’Hospital Clínic. 
Aquest protocol es pot veure a la web de gAmis. 
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
Data propera reunió 

Es convoca la propera reunió pel dia 27 de gener del2014, a les 16.30 h. 

 
Cocoordinador 
Carolina García 


