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Comissió d’Atenció Primària 

Núm. d’acta: 01/15 Hora d’inici: 16.30 h Data: 24/02/15 

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

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’anterior acta. 

2. DiFT 2015. 

3. Convocatòria de 3 nous membres per a la Comissió d’Atenció Primària.	  

4. Participació a la Jornada Intercomissions 2016.	  

5. Discussió/aprovació sobre el format i la presentació del díptic de la Comissió d’Atenció 
Primària.	  

 
1. Lectura i aprovació de l’anterior acta 

Llegida i aprovada. 
 

2. DiFT 2015 
Aprovada la participació al DiFT 2015 per part de la Comissió d’Atenció Primària. 
Proposta d’activitats dins el marc del DiFT 2015: 
Es proposa la participar al DiFT 2015 creant i realitzant un CIRCUIT DE MANTENIEMENT FÍSIC. 
Aquest CIRCUIT DE MANTENIMENT FÍSIC es basarà en tècniques bàsiques de TRAL, 
TAITXITXUAN i STRETCHING. Per a la realització d’aquesta activitat, caldrà presentar: un planell 
(definir les zones d’activitat ), petició i aportació del material que s’ha d’utilitzar, temporalització de 
l’activitat i un document descriptiu per a la posterior divulgació in situ amb una explicació de les 
tècniques i els beneficis de l’activitat proposada. 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 
3. Convocatòria de 3 nous membres per a la Comissió d'Atenció Primària 

S’acorda la convocatòria de 3 nous membres de la Comissió per substituir als 3 membres que no 
han arribat a incorporar-se. 
Descripció de la tasca:  Responsable 

 
Data realització 

Comunicar als 3 membres que no han assistit a la 
Comissió en cap de les reunions del 2014 i 2015 que 
ja no són integrants de la Comissió. 

Adrià Garcia  

Petició i preselecció per part del Col·legi dels 
Currículums Vitae dels col·legiats interessats a 

CFC  
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pertànyer a la Comissió d’Atenció Primària. 

 
4. Participació a la Jornada Intercomissions 2016 

Preparar la participació a la Jornada Intercomissions 2016. 
Descripció de la tasca:    Responsable 

 
 

Aportar casos clínics per realitzar una sessió clínica 
conjunta. 

Tots els membres  

Creació d’una part pràctica sobre el procés 
Lumbàlgia. 

Tots els membres  

   

5. Discutir format per realització de tríptics 
Decidir en quin format es realitzarà el tríptic sobre raquiàlgies. Es discuteix i finalment la realització 
del tríptic es realitzarà en format audiovisual. Anirà dirigit al públic en general. 

Des del CFC es realitzarà la difusió als ajuntaments, col·legis… 

Per part de la Comissió es difondrà als CAP de la zona. 
 
Descripció de la tasca:    Responsable  

   

Data propera reunió 
05/05/2015                            16.30 h 
 Ordre del dia: 
Aportar part de la composició del tríptic. 
Seguir el procés de selecció dels nous membres de la Comissió d’Atenció Primària. 
Actualització del projecte DiFT 2015. 
Actualització del projecte Intercomissions 2016.  

 
Comissió d’Atenció Primària 
Secretari: Adrià Garcia Domènech 


