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Comissió d’Atenció Primària 

Núm. d’acta: 01/17 Hora d’inici: 18.30 h Data: 15/02/17 

 
Assistents: 
Coordinador:  Adrià Garcia (col. 2286)    
Membres:  Elisabet Cañamero (col. 8533)  Carles Jariod (col. 1476) on line 
  Núria Clavera (col. 4793) on line   
Convidats:     

 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’anterior acta. 
2. Exposició/posada en comú del “Dossier de Producció audiovisual sobre higiene postural, 

cervicàlgia i lumbàlgia”. 
3. Avaluar possibles comissions per compartir cas clínic en Jornades Intercomissions 2017. 
4. Planificació dels punts a tractar en la Comissió Intercomissions del 21/02/2017. 
5. Establir possibles dates per a les reunions de la CAPCFC al 2017. 

 
1. Lectura i aprovació de l’anterior acta 

Llegida i aprovada. 
Descripció de la tasca:  Lectura de l’acta anterior, 
posada en comú i aprovació. 

Responsable: 
Tots els membres de la Comissió 
d’Atenció Primària  

 
2. Exposició/posada en comú del “Dossier de Producció audiovisual sobre higiene 

postural, cervicàlgia i lumbàlgia” 
Es comunica a la resta dels membres l’estat en què es troba el “Dossier de Producció audiovisual 
sobre higiene postural, cervicàlgia i lumbàlgia”. 
Descripció de la tasca: es mostra una còpia 
actualitzada del “Dossier de Producció audiovisual 
sobre higiene postural, cervicàlgia i lumbàlgia”, on es 
poden veure els exercicis establerts, ja integrats dins 
el dossier i les parts que encara falta resoldre i/o 
pendents de consulta i documentació.  

Responsable: 
Coordinador  (Adrià Garcia) 

 
3. Avaluar possibles comissions per compartir cas clínic en les Jornades 

Intercomissions 2017 
Acordar contactar amb una altra comissió per compartir cas clínic per a les Jornades 
Intercomissions 2017. 
Descripció de la tasca: S’acorda contactar amb la 
Comissió de Respiratòria per compartir cas clínic i 
per exposar-lo dins l’àmbit de les Jornades 
Intercomissions 2017. 

Contactarem al més aviat possible (en el termini de la 
setmana en curs), amb la coordinadora de la 
Comissió de Respiratòria (Imma Castillo), via correu 
electrònic per comunicar-li la proposta. 

Responsable: 
Coordinador i membre de la Comissió 
Intercomissions (Adrià Garcia) 
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4. Planificació dels punts a tractar en la Comissió Intercomissions del 21/02/2017 
Es posen en comú amb tots els membres de la CAPCFC els punts a tractar en la reunió de la 
Comissió Intercomissions del dia 21/02/2017. 
Descripció de la tasca:  Explicació dels punts que 
caldrà tractar en la Comissió Intercomissions: 

1- Informar de la comissió amb la qual es 
formarà equip per realitzar l’exposició del cas 
clínic en les Jornades Intercomissions 2017. 

2- Objectius previstos 2017 de la Comissió 
d’Atenció Primària. 

3- Petició de l’actualització de les dades dels 
membres de la Comissió d’Atenció Primària 
que figuren en la web del CFC. 

4- Petició de convocatòria de noves places per 
incorporar nous membres a la CAPCFC. 

Responsable:  
Coordinador i membre de la Comissió 
Intercomissions (Adrià Garcia) 

 

  

   

5. Establir possibles dates per les reunions de la CAPCFC en 2017 
Establir les dates per les reunions de la CAPCFC al 2017. 
Descripció de la tasca:  Acordar les dates per a les 
properes reunions de la CAPCFC en el decurs del 
2017. 

Les dates per les reunions s’estableixen: 

1a Reunió: 15/02/2017 

2a Reunió: 26/04/2017 

3a Reunió: 28/06/2017 

4a Reunió: 27/09/2017 

5a Reunió: 29/11/2017 

Responsable: 
Tots els membres de la Comissió 
d’Atenció Primària  

   

Data propera reunió 
26/04/2017 a les 18.30 h. 
Exposar els punts del dia que es tractaren durant la Comissió Intercomissions del dia 21/02/2017 
Descripció de la tasca: Exposar a la resta de 
membres de forma oficial, les pautes acordades i els 
punts del dia que es tractaren durant la Comissió 
Intercomissions del  dia 21/02/2017. 

Responsable 
Tots els membres de la Comissió 
d’Atenció Primària. 
Exposició dels punts tractats: Adrià 
Garcia. 

 
 
Comissió d’Atenció Primària 
Coordinador: Adrià Garcia Domènech 


