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Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives 

Núm. d’acta: 4/14 Hora d’inici: 17.30 h Data: 22/09/2014 

 
Assistents: 
  Montse Gironès  Sandra Solé 
  Antoni Grau  Carol García 
  Herminia García  Cristina Pallarols 
  Laura Bertran  Anna Boza 
Convidats     

 
Ordre del dia 

1. Lectura acta anterior. 
2. Espai de comunicació. 
3. Situació actual de la Comissió i dels seus membres. 
4. DiFT 2014. 
5. Reunió de coordinadors de setembre. 
6. Estat de la implementació de la Guia per a la prevenció de limfedema secundari en el 

tractament de càncer de mama. 
7. Promoció de la Fisioteràpia en oncologia. 
8. Formació. 
9. Col·laboració amb polsera Candela i polsera solidària. 
10. Col·laboració amb la Secció de Girona i Fundació Roses. 
11. Data propera reunió. 
 

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

 
2. Espai de comunicació 

La Montse ens informa que el dilluns 20 d'octubre es realitzarà la Jornada del Dia Mundial del 
Càncer de Mama a la Facultat durant tot el matí i sota el lema "Desmitifiquem el càncer de mama". 
El tema de la jornada d’aquest any és “Escriptura i Ciència”. Taula rodona de dones que tractarà 
sobre l’escriptura com a teràpia i conferència a càrrec del Dr. Pere Gascón. 
La Cristina Pallarols ens informa que el 21 de novembre també es farà un congrés a Girona com a 
celebració del Dia Mundial del Càncer de mama. 

 
3. Situació actual de la Comissió i dels seus membres 

En Pedro Mulero s’acomiada de la Comissió. 
L’Anna Boza té possibilitat de marxa a treballar a França en 4-5 mesos i no assistirà a les 
reunions. 
L’Herminia García deixa la tasca de coordinació de la Comissió. 
La Montse Gironès demana tenir menys implicació. 
La Carol torna de la baixa de maternitat i reprèn la tasca de coordinació amb el suport de la Laura 
Bertran. 
Es valora la possibilitat de fer les reunions per Skype per dinamitzar les reunions. 
Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca:  
Passar els canvis a l’Eva Cirera i a la Irene Martínez. 

Responsable 
Herminia 
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4. Activitats de la Comissió al DiFT 2014 
L’horari de les activitats queda així: 

• De 10.30 h a 11.15 h "Reentrenament a l'esforç en bicicleta per al pacient amb 
patologia respiratòria", a càrrec de la Comissió de Fisioteràpia Respiratòria. 

• De 10.30 h a 13.30 h “Circuit amb cadires de rodes per a nens”, a càrrec de la Comissió 
de Pediatria. 

• De 11.15 h a 12.00 h "Iniciació a la marxa nòrdica", a càrrec de la Comissió d’Onco-
Hematologia i Cures Pal·liatives. 

• De 12.10 h a 12.30 h "Estiraments", a càrrec de la Comissió de Fisioteràpia 
Neuromusculosquelètica. 

• De 12.30 h a 13.00 h  "Taller de tai-txi” a càrrec de la Comissió d’Acupuntura. 
• De 13.00 h a 13.30 h "Exercici físic global per prevenir complicacions en els 

tractaments oncològics de càncer de mama”, a càrrec de la Comissió d’Onco-
Hematologia i Cures Pal·liatives. 

Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca:  
Posar-se en contacte amb el Josep M. Charles com a 
monitor de la marxa nòrdica. 

Responsable 
Herminia 

 

Possibilitat de fer la masterclass d’estiraments amb 
els pals de marxa (Xevi Sala). 

Herminia 
 

 

Dos tallers al DiFT. Montse i Cristina  
Passar a la Irene el nombre de col·laboradors 6-7. Herminia  

 
5. Reunió de coordinadors (3-9-2014) 

Resum dels temes tractats. 
La propera reunió de coordinadors de comissions es fixa per al dimecres 19 de novembre a les 19 
hores. En aquesta reunió, es parlarà de les activitats realitzades per cada comissió durant el 2014 
i els objectius proposats per al 2015. 
 
Resum de les tasques realitzades per la Comissió: 
 

• Xerrada de la Montse Gironès al mes de gener. 
• Participació al DiFT-2014: Montse Gironès i Cristina Pallarols. 
• Participació a CIF per part de l’Antoni Grau. 
• Col·laboració amb la polsera solidària i polsera Candela per part de la Laura Bertran. 

 
Tasques a realitzar: Assistència a la propera reunió. 
Descripció de la tasca:  
 

Responsable 
 

 
Carol García 

 
6. Estat de la implementació de la  Guia per a la prevenció de limfedema secundari en 

el tractament de càncer de mama 
Des de Conselleria de Salut han anul·lat les tres reunions que hi havia previstes. El tema fins ara 
està pendent. 
Tasques a realitzar: Reunió a la conselleria. 
Descripció de la tasca:  Responsable 

 
Montse Gironès 
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7. Promoció de la Fisioteràpia en oncologia 
Possibilitats: 

• Proposta sobre una conferència per explicar la tasca del fisioterapeuta a diferents col·legis 
de professionals sanitaris. La Carol té una proposta que la farà arribar a tots els membres. 

• Fer arribar un document al Col·legi sobre quin tipus d’informació (articles, amb quina 
periodicitat...) volem que es pengi al web oficial. La Irene farà la proposta a la Junta. 
Parlem de la possibilitat d’obrir dos apartats per a professionals i usuaris. Ho treballarem 
via correu electrònic abans d’enviar-lo. 

Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca:  
Elaborar el document per a  la Irene. 

Responsable 
Antoni Grau 

 

Passar la proposta de la Carol per començar a 
treballar. 

Carol  

 
8. Fer un registre de fisioterapeutes que treballen en oncologia 

Plantegem la possibilitat de fer un registre amb tots els fisioterapeutes que treballen en l’àmbit de 
l’oncologia. Farem la consulta al Col·legi per veure com es pot fer. 
Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca:  
Enviar el correu electrònic a la Irene. 

Responsable 
Carol García 

 
 

 
9. Col·laboració amb polsera Candela i polsera solidària 

La Laura Bertran ens explica que publicaran un article al Noticiari del Col·legi sobre la 
col·laboració amb la polsera Candela. 
Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca:  
 

Responsable 
 

 
 

 
10. Col·laboració amb la Secció de Girona 

Reprenem el fil. 
Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca:  
Contactar amb la Secció de Girona. 

Responsable 
Cristina i Montse 

 
 

 
11. Data propera reunió 

Dilluns 24 de novembre a les 16.30 h.  
Tasques a realitzar: Enviar l’acta a tots els membres de la Comissió i enviar l’ordre del dia abans 
de la reunió. 
Descripció de la tasca:  
Enviar l’acta als membres i a la Irene. 

Responsable 
Herminia 

 
 

Enviar l’ordre del dia abans de la propera reunió. Carol  
 


