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Comissió d’Atenció Primària 

Núm. d’acta: 03/20 Hora d’inici: 21.00 h Data: 03/12/20 

 

Assistents: 

COORDINADOR  Col.2286 Adrià Garcia Domènech 

MEMBRES  Col. 1476 Carlos 
Domingo Jariod Barba 

 Col. 4793 Nuria 
Clavera Clavera 

 Col. 5305 Joaquima 
Fernández Martínez 

 Col. 5649 Jordi Jové 
Monné 

 Col. 8533 Elisabet 
Cañamero Castro 

 Col. 3785 Gemma 
Nin 

CONVIDATS               

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’anterior acta. 
2. Informació a la resta de membres de la documentació aportada des de la 

Comissió.  
3. Estat i posada en comú del document en preparació segons petició del CFC. 
4. Reiterar la petició de la recollida de les dades generades en l'enquesta Covid-19. 
5. Baixa com a membre de la Comissió, a petició de la pròpia interessada, d'Eli 

Cañamero. 
6. Benvinguda al nou membre de la Comissió, Gemma Nin. 
7. Proposta de dates per a la següent reunió de la Comissió d’Atenció Primària. 

 

1. Lectura i aprovació de l’anterior acta. 

 

Tasques a realitzar: Lectura i aprovació de l’anterior acta. 

Descripció de la tasca: Lectura de l’acta anterior, 
posada en comú i aprovació. 
 

Responsable 
Tots els membres de 
la Comissió d’Atenció 
Primària 

Data realització: 
03/12/2020 

 

2. Informació a resta de membres de la documentació aportada des de la Comissió.  

 

Tasques a realitzar: Informació a resta de membres de la documentació aportada des de la 
Comissió. 

Descripció de la tasca: S’informa de la 
documentació que s’ha aportat al CFC des de la 
Comissió d’AP a petició del CFC: 
 

- S’aporta “Estat de la Comissió 2020”. 
- Pendent d’aportar presentació sobre el que 

suposa la creació d’aquesta Comissió i el 
paper del fisioterapeuta en AP per tal de poder 
publicar-ho a la web del CFC. 

Responsable 
Adrià Garcia 

Data realització 

 
  

http://www.fisioterapeutes.cat/


 

ACTA DE REUNIÓ 
QT04D04 

05-06-12 Versió 01 

Pàgina 2 de 3 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

 

3. Estat i posada en comú del document en preparació segons petició de CFC. 

 

Tasques a realitzar: Comentar l’estat del document per justificar l’augment de places de 
fisioterapeutes en CAPs a Catalunya. 

Descripció de la tasca: Es comenten les tasques 
realitzades per cada membre de la Comissió. 
S’estableix un marc de treball on es procedirà a la 
lectura de diversos documents relacionats i preparar 
un esborrany, així com assumpció dels diferents punts 
exposats per part del membres que desitgin  
documentar cada punt amb bibliografia existent. 

Responsable 
Tots els membres de 
la Comissió d’Atenció 
Primària 

Data realització 

 

4. Reiterar la petició de la recollida de les dades generades en l'enquesta Covid-19. 

 

Tasques a realitzar: Recollir les dades generades als diferents CAPs que hi col·laboren. 

Descripció de la tasca: Atès que algun dels CAPs 
que col·laboren en la proposta no han iniciat la 
recollida de dades, es decideix reactivar-ho i concedir 
un període ampliat per a la recollida de dades de 2 
mesos. Es farà seguiment i del 15 al 28 de febrer del 
2021 es demanarà el retorn de les dades recollides o 
bé una altra ampliació del termini si fos necessari. 

Responsable 
Tots els membres de 
la Comissió d’Atenció 
Primària. Es farà 
seguiment per part del 
coordinador. 

Data realització 

 

5. Baixa com a membre de la Comissió, a petició de la pròpia interessada, d' Elisabeth 
Cañamero. 

 

Tasques a realitzar: Comunicar al CFC la baixa en la Comissió del membre Elisabeth Cañamero. 

Descripció de la tasca: Comunicar la petició de 
baixa de la Comissió d’AP del membre Elisabeth 
Cañamero a petició de la pròpia interessada, per 
incompatibilitat horària amb la seva situació actual. 
Perquè així consti, la baixa s’inclou dins de l’ordre del 
dia de l’actual acta.  

Responsable 
Adrià Garcia com a 
coordinador de la 
Comissió i per part del 
CFC, Ana Tapia, com 
responsable de l’Àrea 
de Desenvolupament 
Professional i Relacions 
Institucionals 

Data realització 

 

6. Benvinguda al nou membre de la Comissió, Gemma Nin 

 

Tasques a realitzar: Donar la benvinguda al nou membre. 

Descripció de la tasca: Es dona la benvinguda i es 
realitza al presentació formal del nou membre de la 
Comissió d’AP, Gemma Nin. Ja inclosa dins la 
Comissió com a membre de ple dret des del CFC, 
havent tingut comunicacions anteriors de manera 
telemàtica i havent estat informada de l’estat i les 
tasques actuals de la Comissió, es realitza durant 
aquesta reunió la presentació formal davant dels altres 
membres de la Comissió. 

Responsable 
Tots els membres de 
la Comissió d’Atenció 
Primària. 

Data realització 
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Data propera reunió 

 

Tasques a realitzar: Proposta de dates per a la següent reunió de la Comissió d’Atenció Primària. 

Descripció de la tasca: Es confirma per part de tots 
els membres la proposta de data per a la propera 
reunió: 
17/12/2020 a les 21.00 h.  
Plataforma: Skype del CFC. 

Responsable 
Adrià Garcia  

 

 
Adrià Garcia Domènech, 
Coordinador d’Atenció Primària. 
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