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Comissió d’Onco-Hematologia i Cures Pal·liatives 

Núm. d’acta: 02/21 Hora d’inici: 20.30 h Data: 22/03/2021 

 
Assistents: 

Coordinador/a:  Col. 9995 Nadina Toledo Sánchez 

Sotscoordinador/a  Col.1958 Silvia Caminero Marti 

Membres:  Col.1085 Gemma Calaf 
Valls 

 Col.5096 Carolina 
Garcia Cabeza 

 Col. 9503 Denys Santa 
Marina 

 Col.4896 Cristina 
Pallarols Short 

 Col. 6336 Elena 
Fernandez Barbadillo 

 Col. Mª Remedios 
Ruiz Miñarro 

Col. Cristina Escobar Col. Laura Nadal Col. Alba Caballé 

Col. Raquel Sebio   

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. Presentació nous membres Comissió. 
2. Conveni AECC-CFC (requisits borsa de voluntariat). 
3. Dies mundials 2021. 
4. Formacions i assistència a congressos. 
5. Votació i relleu de coordinació i sotscoordinació. 

 

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

Queda aprovada l’acta anterior. 
Es presenten breument els nous membres de la Comissió (Alba Caballé, Remedios Ruiz, Raquel Sebio, Laura 
Nadal i Cristina Escobar). 

 

2. Conveni AECC-CFC (requisits borsa de voluntariat)  

Parlem entre tots de quins haurien de ser els requisits mínims per accedir a la borsa de voluntariat per al 
projecte amb l’AECC. Decidim fer la següent proposta a JG: 

 Realització d’una formació mínima gratuïta obligatòria per als voluntaris de 20 h en directe (obrir 1 o 2 
convocatòries a l’any segons demanda), que serà impartida per la Comissió d’Oncologia (coneixements 
bàsics de fisioteràpia oncològica) + fisioterapeutes AECC (funcionament AECC i organització del 
voluntariat) a canvi d’un mínim de compromís d’hores/sessions de voluntariat a l’any. 

 Aquest mínim d’hores de compromís ho haurà de decidir la JG. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

 Presentar proposta a l’Ana Tapia. Nadine  

 

3. Dies mundials 2021 

S’accepta la proposta de la coordinadora de les comissions per als dies mundials 2021 de reutilitzar el material 
ja existent per als següents dies: 
Dia Mundial contra el Càncer de Pròstata –> https://youtu.be/e09w4ujqVmU  
Dia Mundial contra el Càncer de Mama 
Dia Nacional del Nen amb càncer 
Per al Dia Mundial contra el Càncer de pulmó, la Raquel Sebio planteja fer un vídeo/càpsula testimoni sobre 
la prehabilitació en pacients amb càncer de pulmó. 
Es comenta que seria interessant plantejar una jornada per al 2022 amb participació conjunta de l’AECC per 
al Dia Mundial Contra el Càncer; ho determinarem en pròximes reunions. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Comunicar a l’Ana Tapia els dies mundials. Nadine  

 

4. Formacions i assistència a congressos 

Es decideix de plantejar a la coordinadora de les comissions l’assistència als següents congressos per part 
d’alguns membres de la Comissió: 
- ICPTO International Congress Physical Therapy in Oncology Dinamarca online (3 maig 2021)  

- Congrés Càncer infantil Sant Joan de Déu (2022 data encara a determinar) 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Comunicar a l’Ana T. Nadine  

Decidir si s’aprova qui assistirà als congressos. Tots  

 

http://www.fisioterapeutes.cat/
https://youtu.be/e09w4ujqVmU
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5. Votació i relleu de coordinació i sotscoordinació 

La Nadine torna a comunicar que deixarà el càrrec de coordinadora i que algú dels membres ha de prendre 
el relleu. Votació posposada a la següent reunió per falta de candidat. Es planteja dividir-nos la feina, 
assistència a reunions, per tal de no sobrecarregar la coordinació. 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

Comunicar-ho a l’Ana T. Nadine  

Presentació candidatura nova coordinació per a la pròxima 
reunió. 

Tots  

 

Data propera reunió 

A determinar finals d’abril - principi de maig. 

 
 
 
Coordinador/a: Nadina Toledo Sanchez 

http://www.fisioterapeutes.cat/

