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Comissió Atenció Primària 

Núm. d’acta: 02/2020 Hora d’inici: 18.00 h Data: 10/07/2020 

 
Assistents: 

Coordinador  Adrià Garcia 

 Elisabet Cañamero  Joaquima Fernández   Jordi Jové 

 Carles Jariod  Núria Clavera        

Convidats                        

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’anterior acta. 
2. Aportacions per part dels membres de la Comissió dels arguments a 

desenvolupar en el document de suport a la petició d’ampliació de places en AP 
per part del CFC. 

3. Proposta de dates per a la següent reunió de la Comissió d’Atenció Primària. 
4. Nova integrant. 

 

 

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 

10/07/2020 

 

2. Aportacions per part dels membres de la Comissió dels arguments a 
desenvolupar en el document de suporta la petició de noves places en AP per 
part del CFC 

Es realitzen i es pren nota dels arguments a desenvolupar en l’esborrany a presentar al CFC 
per part dels membres de la Comissió d’Atenció Primària. 
Arguments a desenvolupar: 

- Descentralització de l’atenció de fisioteràpia així com l’augment de ràtios en 
determinades zones rurals o despoblades. 

- Una anàlisi de l’efectivitat clínica i econòmica d’una gestió racional dels recursos 
fisioterapèutics. 

- Un canvi en el protocols de derivació en patologies de baixa complexitat i alta 
prevalença, instaurant uns protocols de derivació directa a fisioterapeutes. 

- Inclusió protocol·litzada de la figura del fisioterapeuta respiratori en l’àmbit dels CAP. 
- Inclusió protocol·litzada de la figura del fisioterapeuta a nivell de la gestió de protocols 

de caigudes i adaptació/adequació d’ajudes tècniques i reeducació de la marxa en 
àmbits domiciliaris per a gent gran. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Elaboració del document, Tots els membres de 
la Comissió d’Atenció 
Primària 

10/07/2020 al 
15/09/2020 

 

3.  Proposta de dates per a la següent reunió de la Comissió d’Atenció Primària 

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

A finals de juliol – inici d´agost 2020 (sense data 
concreta). 

Adrià Garcia Pendent 

 

4. Nova inregrant de la Comissió d’Atenció Primària 

Se sol·licita l’aprovació de Gemma Nin (col. 3785) com a nova integrant de la Comissió. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Traslladar la petició a l’Ana Tapia per tal que sigui 
aprovat per JG. 

Adrià Garcia Pendent 

 
Precs i preguntes 

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                

                  

                  
 

Data propera reunió 

A finals de juliol – inici d´agost 2020 (sense data concreta). 

 
 

Coordinador  
Adrià Garcia Domènech (col. 2286) 

http://www.fisioterapeutes.cat/

