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Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives 

Núm. d’acta: 3/16 Hora d’inici: 16.30 h Data: 10/10/2016 

 
Assistents: 
Coordinador:  Carolina Garcia 
Membres:  Herminia Garcia  Montse Gironés 

 Cristina Pallarols   
    

Convidat/s   
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Espai de comunicació. 
3. Membres de la Comissió. 
4. Vídeos Canal CFC. 
5. Projectes Comissió. 
6. Decàleg competències.  
7. Congrés 2018. 
8. Coordinació. 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

Es llegeix i s’aprova. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca:  Responsable Data 
   

 
2. Jornada Intercomissions 

Comentem el tema que aquest any hem fet menys reunions. 
L'Hermi transmet la proposta que es va fer des del CFC de marcar 4 dates de l'any vinent per fer 
les reunions de la Comissió. Es farien al febrer, al maig, a finals de setembre i al novembre. 
La Carol comenta que al març va gravar una entrevista a Onda Cero sobre la prevenció del 
limfedema juntament amb una companya infermera, donant resposta a la demanda que s'havia fet 
al CFC. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca:  Responsable Data 
   

 
3. Membres de la Comissió 

Al maig es va enviar un correu a tots els membres de la Comissió per conèixer la seva 
disponibilitat i voluntat de seguir participant en la Comissió. 
La Laura Beltran, l'Antoni Grau, l'Àngels Pallàs i la Núria Rius van comunicar la voluntat de no 
seguir participant en la Comissió. Es van oferir a col·laborar si els necessitàvem puntualment.  
La Sandra Solé no va contestar. La Montse contactarà amb ella per saber la seva opinió. 
La resta de membres continuen. 
A la propera reunió convidarem l'Amparo Baena, la Lola Carrión i l'Elia Pérez, que han demanat 
participar de la Comissió i tots els membres hem donat el vistiplau. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca:  Responsable Data 
Parlar amb la Sandra Montse  
Comunicar baixa membres al CFC Carol  
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4. Vídeos Canal CFC 
 
4 febrer Dia Internacional contra el càncer HERMI 
27 febrer Dia Nacional del Transplantament 
6 juny Dia Mundial dels Trasplantats  
10 octubre Dia Mundial de les cures pal·liatives (segon dissabte d’octubre) 
19 octubre Dia Internacional del Càncer de Mama  MONTSE 
21 desembre Dia Nacional del nen amb càncer 
11 juny Dia internacional del càncer de pròstata 
17 novembre Dia internacional del càncer de Pulmó 
 
Coincidint amb el Dia Mundial del Càncer de Mama  gravarà un vídeo per al canal del CFC. La 
Monste s'ofereix a gravar-lo. Es posarà en contacte amb el CFC. 
 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca:  Responsable Data 
Gravació vídeo CFC  Dia Càncer de mama. Montse  

 
5. Projectes Comissió 

Es reprenen els projectes en marxa: 
 
• Pàgina web: s'havien treballat la presentació de la Comissió i els objectius. Cal enviar al CFC, 

ho farà l' Hermi. L'Hermi ha estat treballant en el disseny dels diferents apartats tant pel que fa 
als professionals com als ciutadans. La Carol ha estat treballant en l'elaboració de material 
sobre la prevenció del limfedema adreçat a la població per penjar a la pàgina web. Ho portarà 
el proper dia. 

• Promoció de la Fisioteràpia: decidim engegar el projecte de fer xerrades per fer difusió del 
paper del fisioterapeuta dins el procés oncològic, a col·legis professionals, escoles 
universitàries… Cal confeccionar el material; es farà a partir d'un Power Point que va utilitzar 
la Carol en una xerrada al CFC fa uns anys. Cal passar el contingut a format Word i treballar-
ho entre tots via correu electrònic. Ho farà la Carol i ho enviarà a tots els membres. Es 
comenta també el contacte que va fer la Carol amb un parell d'escoles universitàries. 

• Formació: l'Hermi ens explica la cerca que ha fet sobre formació en Fisioteràpia en oncologia; 
es comenten les dues formacions actuals de la Universidad Pontificia de Salamanca (títol 
d'expert) i de la Universidad Complutense de Madrid (màster). Ens comenta també 
l'existència de la Asociación de Fisioterapia Oncológica. La Carol comenta la formació del 
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias sobre Fisioteràpia  i càncer. 

• Fundació Roses contra el càncer: la Cristina s'ha encarregat de gestionar les demandes de la 
Fundació. Cal concretar la data de la xerrada sobre limfedema; la farà la Cristina. 

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca:  Responsable Data 
Enviar introducció i objectius, i format pàgina web Comissió al 
CFC. 

Hermi  

Passar contingut PPT a Word i enviar a membres. Carol  
Xerrada Fundació Roses (quan es concreti data). Cristina  
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6. Decàleg competències  

A partir del que es va parlar sobre el tema amb el Manel Domingo en la darrera reunió, es 
decideix treballar en la proposta d'oferir una formació sobre Fisioteràpia en oncologia des de la 
Comissió. 
L'Hermi proposa que pensem quins serien els possibles continguts d'una formació sobre 
"Fonaments en oncologia per a fisioterapeutes". 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca:  Responsable Data 
Fer aportació  possibles continguts formació. Tots els membres  

 
7. Congrés 2018 

Des del CFC se'ns demana que proposem possibles ponents experts en Fisioteràpia en oncologia 
per al proper Congrés del 2018. 
L'Hermi comenta que tindria algunes propostes. 
Cal comunicar-les a la Roser Alfonso. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca:  Responsable Data 
Fer propostes ponents i comunicar al CFC. Tots els membres  

 
8. Coordinació 

La Carol comenta si algú voldria assumir la coordinació de la Comissió si es veu necessari un 
canvi. 
Com que no hi ha cap membre interessat, seguirem com fins ara. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca:  Responsable Data 
   

 
Data propera reunió 
Es convoca la propera reunió per al dia 21 de novembre a les 16.30 h. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca:  
Enviar l’acta a tots els membres de la Comissió, enviar 
l’ordre del dia abans de la reunió. Convidar als nous 
membres. 

Responsable 
Carol 

Data 
 

Enviar correu electrònic als nous membres. Carol  
 

Coordinador/a: 
Carolina Garcia (5096) 


