
 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 

05-06-12 Versió 01 
Pàgina1 de 4 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

Comissió        
Núm. d’acta: 03/17 Hora d’inici: 18.30 h Data: 9/10/2017 

 
Assistents: 
Coordinador  Adrià Garcia  

 Elisabet Cañamero           
 Carles Jariod                
 Núria Clavera                   
                     

Convidats                        
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l'anterior acta. 
2. Exposició dels punts tractats en la reunió de la Comissió d'Atenció Primària 
amb la Junta de Govern del CFC. 
3. Propostes de projectes a realitzar per la Comissió d'Atenció Primària en un 
futur immediat. 
 

 
1. Lectura i aprovació de l'anterior acta 

      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Lectura de l'acta anterior, posada en comú i 
aprovació. 

Tots els 
membres de 
la Comissió 
d’Atenció 
Primària  

9/10/2017 

                  
                  

 
2.  Exposició dels punts tractats en la reunió de la Comissió d'Atenció Primària amb la Junta de 

Govern del CFC 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
El mateix dia 9/10/17 a les 17.30 h es manté una 
reunió amb la Junta de Govern del CFC. 
A petició d'un membre de la Comissió d'Atenció 
Primària (Carles Jariod), es manté una reunió amb 
la Junta de Govern del CFC per exposar certs 
dubtes sobre el funcionament de la pròpia 
Comissió i altres dubtes relacionats amb la 
professió de Fisioterapeuta.  

Carles Jariod 9/10/2017 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Es realitza debat sobre el tractat en la reunió amb 
la Junta i es proposa una línea a seguir amb les 
recomanacions que s´han fet des de la Junta. 

            

                  
 

3. Propostes de projectes a realitzar per la Comissió d'Atenció Primària en un futur immediat 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Atès que ja s'ha presentat els dossiers, i ens 
trobem pendents de la seva aprovació, es realitzen 
diverses propostes de projectes de realització més 
immediata per a la dinamització de l'activitat de la 
Comissió d'Atenció Primària. 

Tots els 
membres de 
la Comissió 
d’Atenció 
Primària 

9/10/2017 

De totes les propostes, s'acorda iniciar un projecte 
que constarà en realitzar reunions 
divulgatives/informatives per part dels membres de 
la Comissió d'Atenció Primària amb els metges 
responables de diversos Centres d'Atenció 
Primària que hi estiguin interessats. 
El temes a tractar seran diversos, fent incidència 
en les patologies que prèviament la Comissió 
haurà decidit. 

            

El propòsit és realitzar un primer contacte amb els 
Centres d'Atenció Primària per tal de fer una sessió 
informativa/sessió conjunta per tractar el tema de 
les capsulitis d'espatlla, donant certa informació 
sobre exercicis senzills que els metges podrien 
proposar als usuaris mentre aquests esperen per 
ser inclosos dins els programes de Rehablitació 
per tractar aquesta patologia. 
L'objectiu seria evitar l'establiment de retraccions 
en període d'espera per rebre tractament, millorant 
l'efectivitat posterior del tractament de Fisioteràpia.  

Carles Jariod 
Núria Clavera 

2018 

 
4. . 

      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
5.       

      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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6.       

      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
7. Reunió de la Comissió d´Atenció Primària amb la Junta de Govern del CFC 

   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
8.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
9.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
10.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
Precs i preguntes 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Data propera reunió 
29/11/2017 a  les 18.30 h. 

 
 
 
Coordinador       
Adrià Garcia Domènech (Col. 2286)       

http://www.fisioterapeutes.cat/

