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Comissió d’Atenció Primària 

Núm. d’acta: 02/21 Hora d’inici: 20.00 h Data: 20/09/21 

 
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.8224 Anahí Castilla  Col. 3785 Gemma Nin 

  Col.2181 Maria del 
Carmen Sanchez Mato  Col.3678 Luisa Acosta   

CONVIDATS               
 
 

Ordre del dia 
Ordre del dia de la reunió de la Comissió d'Atenció Primària del CFC: 

1. Lectura i aprovació de l'anterior acta de la Comissió d’Atenció Primària (11/02/2021). 
2. Lectura de l'acta de la reunió de coordinadors de Comissions- Intercomissions del 

CFC (14/09/2021). 
3. Presentació del nous membres de la Comissió d'Atenció Primària. 
4. Comentar l'estat de la Comissió. 
5. Comentar l'estat del treball sobre la presentació d'una nova protocol·lització 

diagnòstica de les patologies d'alta prevalença i baixa complexitat a petició del CFC. 
6. Comentar la petició de col·laboració amb la Comissió de Dolor Crònic i acordar el 

repartiment de tasques en aquesta activitat per als dies mundials. 
7. Acordar la data per a la propera reunió de la Comissió (novembre 2021). 

 
 

1. Lectura i aprovació de l'anterior acta de la Comissió d’Atenció Primària (11/02/2021), si 
s’escau. 
 
Tasques a realitzar: Lectura i aprovació. 
Descripció de la tasca: S’aprova l’acta anterior de la 
Comissió d’AT. 

Responsable 
 

Tots els membres 
assistents. 

 
 

2. Lectura de l'acta de la reunió de coordinadors de Comissions- Intercomissions del CFC 
(14/09/2021). 
 
Tasques a realitzar: Lectura i aprovació. 
Descripció de la tasca: S’aprova l’acta anterior de la 
Intercomissió de coordinadors. 

Responsable 
 

Tots els membres 
assistents 

 
3. Presentació del nous membres de la Comissió d'Atenció Primària. 
 
Tasques a realitzar: Es presenten els nous membres incorporats a la Comissió d’Atenció Primària 
al membres que ja en formen part. 
Descripció de la tasca: Es presenta Maria del Carmen 
Sanchez Mato, Luisa Acosta i Anahí Castilla com a 
membres de ple dret de la Comissió d’Atenció Primària. 

Responsable 
 

Tots els membres 
assistents 
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4. Comentar l'estat de la Comissió. 
 
Tasques a realitzar: 
Descripció de la tasca: Situació actual dels projectes 
de la Comissió d’Atenció Primària: 
• Projectes aturats temporalment: - Les reunions 
amb els CAPs per als diagnòstic diferencials es 
podran portar a terme fins que no es normalitzi la 
situació actual provocada per la pandèmia-
COVID, atès que els CAPs encara no funcionen 
amb normalitat. - Vídeos d’higiene postural: 
reprendre el projecte dels vídeos per a les sales 
d’espera d’higiene postural (que ja estan fets com 
a videoconsells i caldria iniciar els contactes amb 
els diferents CAPs i hospitals per veure quin 
format els interessaria més) tot i que ara el 
principal tema és el tema informatiu sobre evitar 
els contagis, higiene de mans, etc.  
• Projectes pendents / en curs:  
- Seguim elaborant un dossier/document per a la 
petició d’ampliació/implementació de places de 
fisioterapeutes dins el sistema de salut dins 
l’Atenció Primària per part del CFC. En aquest 
moments es troben distribuïdes les tasques entre 
els diferents membres de la Comissió i en la 
propera reunió (dins els mes de setembre del 
2021), es posaran en comú i es debatran i 
s'ampliaran o redistribuiran atesa la nova 
incorporació de membres. Els temes que 
actualment s’estan treballant en la recollida de 
dades i bibliografia i que configuren les patologies 
d’alta prevalença i baixa complexitat són: 
lumbàlgia (Gemma Nin), síndrome subacromial 
(Carles Jariod), gonàlgia (Adrià Garcia), 
cervicàlgia (Joaquima Fernández), justificar el 
canvi del sistema actual per un sistema de 
derivació directa (Jordi Jové).  
- Col·laborar amb la Comissió de Dolor Crònic per 
als dies mundials d’AT del 2022. 

Responsable 
 

Adrià Garcia 

 
5. Comentar l'estat del treball sobre la presentació d'una nova protocol·lització diagnòstica 
de les patologies d'alta prevalença i baixa complexitat a petició del CFC. 
 
Tasques a realitzar: Es comenta l’estat del projecte dossier/document per a la petició 
d’ampliació/implementació de places de fisioterapeutes dins el sistema de salut dins 
l’Atenció Primària 
Descripció de la tasca: Cada membre expressa  Responsable Tots els membres 
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l’estat de la seva part del projecte.  assistents 
 

6. Comentar la petició de col·laboració amb la Comissió de Dolor Crònic i acordar el 
repartiment de tasques en aquesta activitat per als dies mundials de l’AT 2022. 
 
Tasques a realitzar: Es comenta la petició de col·laboració. 
Descripció de la tasca: Davant la petició de 
col·laboració i la realització d’accions conjuntes amb 
la Comissió de Dolor Crònic, s’acorda que els nous 
membres (Maria del Carmen Sanchez Mato, Luisa 
Acosta i Anahí Castilla), amb la col·laboració del 
Coordinador d’AT (Adrià Garcia), es posaran en 
contacte amb la Comissió de Dolor Crònic per 
concretar les accions per als dies mundials d’AT 2022 
i comunicar-ho al CFC. 

Responsable 
 

- Maria del Carmen 
Sanchez Mato 
- Luisa Acosta 
- Anahí Castilla 
- Adrià Garcia ( suport ) 
 
Membres designats per 
la Comissió de Dolor 
Crònic. 

 
Data propera reunió 
 
Tasques a realitzar: Proposar data per a la propera reunió de la Comissió d’AT. 
Descripció de la tasca: S’acorda que es realitzarà la 
propera reunió a mitjans de novembre del 
2021(s’avisarà amb 4-5 dies d´antelació als membres 
i al CFC). 

Responsable 
 

Adrià Garcia. 

 
Coordinador d’Atenció 
 
 
 
 
Adrià Garcia Domènech (col. 2286) 
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