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Comissió d’Atenció Primària 

Núm. d’acta: 01/14 Hora d’inici: 16.00 h Data: 25/02/14 

 
Assistents: 
  Alexandre Bel (col. 8734)  Núria Clavera (col. 4793) 
  Adrià Garcia (col. 2286)  Carles Jariod (col. 1476) 
  Montserrat Inglés (col. 892)   
     
Convidats     

 
Ordre del dia 

1. Incorporació dels nous membres. 

2. Estat actual de la Comissió. Dinàmica de treball. 

3. Criteris d’unificació via protocols d’actuació vàlids i consensuats. 

4. Aproximacions amb els serveis hospitalaris.  

5. Difusió de normes saludables i de l’esport en general. 

6. Actuacions de Prevenció en Salut Comunitària.	  

 
1. Incorporació dels nous membres 

Presentació dels nous membres de la Comissió d’Atenció Primària en aquesta primera reunió del 
2014. S’escull l’Adrià Garcia com a secretari fins a nova ordre. 

 
2.  Estat actual de la Comissió. Dinàmica de treball 

   S’exposa l’activitat realitzada pels anteriors components de la Comissió i l’activitat mínima que 
ha de tenir una comissió (reflectida en el reglament de les comissions).  

 
3. Criteris d’unificació via protocols d’actuació vàlids i consensuats 

   Previsió per a la revisió dels protocols d’actuació ja realitzats en reunions anteriors: lectura, 
consens i actualització.    
Descripció de la tasca: Enviar via internet els 
protocols ja realitzats per a la seva revisió individual 
per part de cada membre de la Comissió per a la 
posterior posada en comú i discussió en la propera 
reunió.	  

Responsable 
Tots els membres de la 
Comissió d’Atenció 
Primària 

Data 
realització: 
Abans de la 
propera 
reunió 

 
4. Aproximacions amb els serveis hospitalaris 

Previsió i iniciar contactes amb els serveis hospitalaris per, en un període no definit encara, 
establir reunions interdisciplinàries entre els membres de la Comissió i membres de les àrees 
bàsiques. 

Descripció de la tasca: organitzar reunions per 
donar a conèixer la figura del fisioterapeuta dins 
les àrees bàsiques d’atenció primària i les tasques 

Responsable 
Tots els membres de la 
Comissió d’Atenció Primària 
 

Data 
realització: 
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que es desenvolupen. 

 
5. Difusió de normes saludables i de l’esport en general 

   Redacció d’articles per al diari El 9 Esportiu, que té com a àmbit de distribució el territori de 
Catalunya. 
   Implicació de la resta de col·legiats en la redacció d’articles al diari El 9 Esportiu. 
Descripció de la tasca:  
Redacció d’articles. 

Responsable 
Tots els membres de la 
Comissió d’Atenció Primària 
 

Data 
realització: 
 

 
6. Actuacions de Prevenció en Salut Comunitària 

Mitjançant la divulgació de Programes de Salut (Exercici saludable) i que anirien dirigits a població 
diana tipus: casals d’avis, escoles, etc. Per portar a terme aquesta tasca divulgativa caldrà 
coordinar-se amb els ajuntaments de les zones escollides i aportar la documentació pertinent que 
calgui per ratificar la informació exposada amb estudis propis o externs.    
   Descripció de la tasca:  

Contactar amb els ajuntaments. 

Responsable 
Tots els membres de la 
Comissió d’Atenció Primària 
 

Data 
realització: 
 

 
Data propera reunió 
29/04/2014 a les 16.00 h. 

 
Comissió d’Atenció Primària 
Secretari: Adrià Garcia Domènech 


