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Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives 

Núm. d’acta: 1/15 Hora d’inici: 19.00 h Data: 23/02/2015 

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

 
Ordre del dia 

1. Espai de comunicació. 
2. Proposta canvis a la pàgina web de la Comissió. 
3. Llistat obert de fisioterapeutes en oncologia ("registre").  
4. Demandes Fundació Roses contra el Càncer.  
5. Promoció de la Fisioteràpia en oncologia (proposta conferència darrera reunió). 
6. Proposta Hermi: xerrada/jornada des de la Comissió. 
7. Reunió coordinadors 11 febrer 2015. 
8. Sol·licitud incorporació a la Comissió de la col·legiada Núria Rius. 
9. Videoconsell mes de febrer. 
 

1. Espai de comunicació 
 

• 25 anys CFC: tal i com s'havia comentat per correu electrònic, durant la reunió, la Irene 
enregistrarà uns minuts per al vídeo que es farà amb motiu dels 25 anys del CFC. La Irene 
també demana que li fem arribar si tenim imatges d'algun integrant de la Comissió 
treballant. 

• Curs limfedema Bellvitge professionals/pacients. Els propers dies 5 i 6 de març, Limfacat 
farà, a l'Hospital de Bellvitge, un curs sobre limfedema dirigit a professionals i una sessió 
informativa dirigida a pacients. La Sandra comenta que segurament, també hi assistirà el 
Toni. La Carol ha estat convidada a fer una xerrada sobre el programa de prevenció. Es 
passarà la informació de la jornada al CFC perquè quedi penjada al web. 

• Videoconsell i nota de premsa: la Carol dóna les gràcies per la participació i ràpida 
resposta en l'elaboració del guió del videoconsell del mes de febrer i en la nota de premsa. 

• Consulta ciutadana: els darrers dies s'ha rebut una consulta sobre Fisioteràpia en 
oncologia per part d'una ciutadana. La Carol dóna les gràcies a la Laura i la Cristina per les 
seves ràpides respostes. 

• Cartell sessions prevenció limfedema: la Montse Gironès va detectar fa unes setmanes 
una formació sobre prevenció del limfedema dirigida a pacients que s'oferia en un centre 
cívic de Barcelona, dirigides per una persona que no és fisioterapeuta. La Montse explica 
que ho va posar en coneixement del CFC qui, mitjançant una sèrie de comunicacions, ha 
fet que no es portés a terme. 

• La Cristina explica que, des de la Secció Territorial de Girona, el dia 28 de març es farà un 
Seminari Tècnic de marxa nòrdica dirigit a professionals. 

• La Laura explica que el CFC està fent tràmits i segurament properament serà un punt de 
venda de les Polseres Candela. 
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2. Proposta canvis a la pàgina web de la Comissió 

Parlem sobre els canvis que proposaríem fer a la pàgina web de la Comissió. 
Es proposa endreçar la informació de manera que hi hagi una pestanya amb continguts per a 
professionals i una altra per a pacients/ciutadans. 
Es proposa, també, que les noticies que es pengen estiguin endreçades per mesos, com en un 
calendari, i poder posar enllaços a pàgines externes. 
Hi ha el dubte de a qui s'han d'enviar les activitats que trobem interessants de posar a la pàgina 
web. Fins ara li enviàvem a la Irene com a responsable de les Comissions, però no sabem si li 
hauríem d'enviar a alguna altra persona. 
El Toni es reunirà amb l'informàtic del CFC per tal de veure si són factibles les propostes de canvi. 
La Carol preguntarà a qui ens hem d'adreçar per penjar les activitats. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca:  Responsable Data realització 
Reunió amb l'informàtic del CFC. Toni Grau  
Preguntar a qui enviar activitats. Carol Garcia  

 
 

3. Llistat obert fisioterapeutes en oncologia ("registre")  
Arran d'una demanda d'un fisioterapeuta especialitzat en oncologia per atendre un pacient des 
d'un psicòleg de l'Associació Espanyola Contra el Càncer, a la darrera reunió es va proposar fer 
un "registre" de fisioterapeutes que treballin en l'àmbit de l'oncologia. 
Des del CFC ens van informar que no es pot crear un registre com a tal, però sí un llistat obert. 
S'ha de definir els objectius del llistat i enviar-lo al CFC per tal que es faci difusió. 
Iniciem la redacció dels objectius. La Carol enviarà els objectius a tots els membres per revisar-los 
entre tots. 
La Carol comenta que al registre de professionals que hi ha a la pàgina web del CFC, on es pot 
filtrar la cerca per àmbits, no hi ha l'àmbit d'oncologia. Sí que existeix "drenatge limfàtic" com a 
àmbit. Es comunicarà al CFC. 
Tasques a realitzar: Definir objectius del llistat de fisioterapeutes que treballen en oncologia, 
onco-hematologia i cures pal·liatives. 
Descripció de la tasca:  Responsable Data realització 
Enviar l'esborrany dels objectius redactats a tots els 
membres de la Comissió. 

Carol Garcia  

Comunicar que no hi ha àmbit d'oncologia al registre 
de professionals del CFC. 

Carol Garcia  

 
3 Demandes Fundació Roses contra el Càncer 
Des de la Fundació Roses contra el Càncer es van fer les següents demandes: 

• Sessions gratuïtes a malalts oncològics: la Comissió decideix que no pot donar resposta a 
aquesta demanda. 

• Taller formatiu per a voluntaris i cuidadors sobre com mobilitzar a malalts dependents, amb 
dificultats de mobilitat, transferències, etc.: creiem que hi ha una comissió que ofereix 
aquest tipus de tallers. Preguntarem al CFC. 

• Xerrada o taller sobre la prevenció del limfedema: la Cristina Pallarols portarà a terme 
aquesta activitat. Ho gestionarà amb el CFC i la Fundació. 

• Fer algun díptic en format pdf per poder oferir des del web amb recomanacions per als 
malalts de càncer (diferents tipologies): farem una pluja d'idees entre tots els membre de la 
Comissió per triar el tema sobre el que faríem el díptic, atès que no hi ha demanda 
específica. 
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Tasques a realitzar: Donar resposta a les demandes de la Fundació. 
Descripció de la tasca:  Responsable Data realització 
Esbrinar si alguna comissió ofereix tallers sobre 
mobilització de malalts. Enviar correu electrònic a 
CFC. 

Carol Garcia 
 

 

Gestionar i portar a terme el taller de prevenció del 
limfedema. 

Cristina Pallarols 
 

 

Pluja d'idees sobre la temàtica del díptic. Tots els membres  
 

4. Promoció de la Fisioteràpia en oncologia (proposta conferència darrera reunió) 
Es reprèn la proposta de fer alguna xerrada per promocionar la Fisioteràpia en oncologia. 
Es comenta la possibilitat de fer la xerrada a col·legis professionals. Seguirem treballant en el 
tema. 
Tasques a realitzar:   
Descripció de la tasca:  Responsable Data realització 

 
5. Proposta: xerrada/jornada des de la Comissió 
La Laura Bertran comenta la importància de l'alimentació en la prevenció i el tractament de les 
malalties oncològiques que s'aborden des de la psiconeuroimmunologia. Està fent formació sobre 
el tema.  
Comenta que les xerrades del fisioterapeuta i psiconeuroimmunòleg Xevi Verdaguer sobre el tema 
són molt interessants. 
Es comenta la possibilitat de què vingui a fer una xerrada sobre el tema. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable  
Valorar la proposta. Tots els membres  
En cas afirmatiu, contacte amb CFC per conèixer 
si és factible. 

Carol Garcia 
 

 

Contacte amb Xevi Verdaguer. Laura Bertran  
 
 

6. Reunió coordinadors 11 febrer 2015 
Hi van assistir el Toni i la Laura. 
La Laura explica la proposta del CFC de la Jornada Intercomissions; es demana a les comissions 
que es proposin activitats. Hi ha la proposta de treballar l'abordatge de  les diferents comissions a 
partir d'un cas clínic. 
La Cristina Pallarols comenta que una possible proposta pot ser que les comissions presentin els 
aspectes importants del seu àmbit d'actuació (actualització). 
La Carol comenta que l'Eva Cirera s'ha mostrat disponible per resoldre els dubtes que puguin 
sorgir, tot i que ens comenta que encara hi ha moltes coses per definir. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable  
Pensar propostes per la Jornada. Tots els membres  

 
7.  Sol·licitud incorporació a la Comissió de la col·legiada Núria Rius 
La col·legiada Núria Rius ha demanat d’incorporar-se a la Comissió. 
Els membres presents en el moment en què tractem el tema (Montse, Laura, Cristina i Carol), hi 
estan d'acord. 
La Carol enviarà a la resta de membres el document de la col·legiada amb la motivació per 



 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 

Pàgina 4 de 4 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

pertànyer a la Comissió. Si tothom hi està d'acord s'informarà al CFC. 
Tasques a realitzar:  
Descripció de la tasca:  Responsable  
Enviar motivació per pertànyer a la Comissió i 
comunicar decisió al CFC. 

Carol Garcia  

 
8.  Videoconsell mes de febrer (prevenció limfedema oncològic) 
Visualitzem el videoconsell en el qual ha participat la Comissió.  
Es comenta que, per a properes ocasions, agraïm que abans de la seva publicació s'ensenyi a la 
Comissió per si cal retocar alguna cosa. 
Es comenta que hi ha algunes coses que es podrien haver millorat, com la darrera frase, i que 
quan es parla del tractament no es mencionen els exercicis. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca: Responsable  
Transmetre-ho al CFC. Carol Garcia  

 
Data propera reunió 
Es convoca la propera reunió per al dia 16 de març a les 16.30 h. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca:  Responsable  
Enviar l’acta als membres i a la Irene. Carol Garcia  

 
Coordinar/a: 
Carolina Garcia (5096) 


