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Comissió  Atenció Primària 
Núm. d’acta: 02/18 Hora d’inici: 21.00 h Data: 18/09/2018 

 
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 a la reunió intercomissions del 07/06/2018 del 
CFC. 
3. Revisió i posada en comú de les parts del dosssier del projecte de Xerrades 
als CAP amb col·laboració de l'equip mèdic dels mateixos CAP. 
4.        Proposta de nou membre de la Comissió d'Atenció Primària (pendent de 
confirmació). 
5.        Propostes de dates per a la següent reunió de la Comissió d'Atenció Primària. 
 

 
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  

18/09/2018 

                  
                  

 
2.  Exposició dels punts tractats a la reunió intercomissions del 07/06/2018 del CFC. 

      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Es manté un reunió amb la resta de components 
per informar del punts tractats a la reunió 
intercomissions del 07/06/2018. 

Tots els 
membres de 
la Comissió 
d’Atenció 
Primària    
  

18/09/2018 

Lectura i posada en comú de l'acta intercomissions             
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02/18. 
                  

 
3. Revisió i posada en comú de les parts del dosssier del projecte de Xerrades als CAP amb 

col·laboració de l'equip mèdic dels mateixos CAP. 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Lectura de les parts que s´han realitzat per part 
dels membres de la Comissió. Propostes de 
modificació/rectificació. Directrius per a la reedició 
del projecte Xerrades als CAP de capsulitis 
d´espatlla.. 

Tots els 
membres de 
la Comissió 
d’Atenció 
Primària 

18/09/2018 

                  
Reedició de les parts modificades del dossier de 
Xerrades als CAP de capsulitis d'espatlla. 

Carles Jariod 
Núria Clavera 

2018 

 
4. Proposta de nou membre de la Comissió d´Atenció Primària ( pendent de confirmació ) 

     
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Es proposa a Joaquim Marco com a possible 
proper membre de la Comissió d´Atenció Primària 
(pendent de confirmació). 

Tots els 
membres de 
la Comissió 
d’Atenció 
Primària 

2018 

                  
                  

 
5. Propostes de dates per a la següent reunió de la Comissió d´Atenció Primària. 

      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Propera reunió el 30/10/2018. Tots els 

membres de 
la Comissió 
d’Atenció 
Primària 

30/10/2018 

                  
                  

 
6.       

      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

http://www.fisioterapeutes.cat/


 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 

05-06-12 Versió 01 
Pàgina3 de 3 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

 
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 
                
                  
                  

 
Data propera reunió 
30/10/2018 a les 21.00 h. 

 
 
 
Coordinador       
Adrià Garcia Domènech (col. 2286)       
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