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Comissió d’Atenció Primària 

Núm. d’acta: 01/19 Hora d’inici: 20.30 h Data: 21/11/2019 

 
Assistents: 

Coordinador  Adrià Garcia 
Membres  Elisabet Cañamero 

 Carles Jariod 

 Núria Clavera     

 
Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l’anterior acta. 
2. Lectura i aportació de la informació rebuda dels punts de l’ordre del dia tractats a la 

reunió de coordinadors de comissions, del 12 de novembre de 2019. 
3. Revisió i posada en comú de les tasques realitzades del projecte de la Comissió 

d’Atenció Primària - Xerrades als CAPs. 
4. Proposta de dates per a la següent reunió de la Comissió d’Atenció Primària. 

 

 
1. Lectura i aprovació de l’anterior acta  

Lectura de l’acta anterior, posada en comú i aprovació. 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Tots els membres de 
la Comissió d’Atenció 
Primària 

21/11/2019 

 
2. Lectura i aportació de la informació rebuda dels punts de l’ordre del dia tractats a la reunió 

de coordinadors de comissions del 12 de novembre de 2019 

Es llegeix l’acta de la reunió de coordinadors del 12/11/2019 i s’aporta informació 
complementària que es va recollir en l’esmentada reunió. 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Lectura i informació de la reunió a la resta 
de membres. 

Adrià Garcia 21/11/2019 

 
3. Revisió i posada en comú de les tasques realitzades del projecte de la Comissió d’Atenció 

Primària - Xerrades als CAPs 

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Exposen les tasques realitzades: 
esborrany del tema de la sessió 
informativa/sessió conjunta per tractar el 
tema de les capsulitis d‘espatlla. 

Carles Jariod 
Núria Clavera 

21/11/2019 
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4. Proposta de dates per a la següent reunió de la Comissió d’Atenció Primària 

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Propera reunió el 16/12/2019. Tots els membres de 
la Comissió d’Atenció 
Primària 

21/11/2019 

 
Precs i preguntes 

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                

                  

                  
 

Data propera reunió 

16/12/2019, a les 21.00 h. 

 
Coordinador: 
Adrià Garcia Domènech (Col. 2286) 
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