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Comissió  Atenció Primària 
Núm. d’acta: 01/18 Hora d’inici: 21.00 h Data: 20/06/2018 

 
Assistents: 
Coordinador  Adrià Garcia  

 Elisabet Cañamero           
 Carles Jariod                
 Núria Clavera                   
                     

Convidats                        
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l´anterior acta. 
2. Proposta del tema per al projecte de Xerrades als CAP amb col·laboració de 
l´equip mèdic dels mateixos CAP. 
3.        Repartiment de les tasques del projecte a realitzar per la Comissió d´Atenció 
Primària de preparació de les Xerrades als CAP. 
4.        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  

20/06/2018 

                  
                  

 
2.  Proposta del tema per al 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 
Es manté un reunió amb la resta de components 
per decidir definitivament el tema a tractar en la 1a 
xerrada als CAP.  
Es decideix que el tema versarà sobre capsulitis 
d´espatlla. 

Tots els 
membres de 
la Comissió 
d’Atenció 
Primària    
  

20/06/2018 
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3. Repartiment de les tasques del projecte a realitzar per la Comissió d´Atenció Primària de 

preparació de les xerrades als CAP. 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Preparar el tema de la sessió informativa/sessió 
conjunta per tractar el tema de les capsulitis 
d´espatlla. 
Donar informació sobre diagnòstics diferencials de 
la capsulitis d´espatlla. 
Donar certa informació sobre exercicis senzills que 
els metges podrien proposar als usuaris mentre 
aquests esperen ser inclosos dins els programes 
de rehablitació per tractar aquesta patologia. 

Carles Jariod 
Núria Clavera 

20/06/2018 

L´objectiu seria evitar l´establiment de retraccions 
en període d´espera per rebre tractament, millorant 
l´efectivitat posterior del tractament de Fisioteràpia.  

Tots els 
membres de 
la Comissió 
d’Atenció 
Primària 

      

                  
 

4. Propostes de data per a la següent reunió de la Comissió d´Atenció Primària. 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Propera reunió el 18/09/2018. Tots els 

membres de 
la Comissió 
d’Atenció 
Primària 

20/06/2018 

                  
                  

 
5.       

      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
6.       

      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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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 
18/09/2018 a les 21.00 h. 

 
 
 
Coordinador       
Adrià Garcia Domènech (Col. 2286)       
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