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Comissió  Atenció Primària 

Núm. d’acta: 01/2020 Hora d’inici: 19.00 h Data: 26/06/2020 

 
Assistents: 

Coordinador  Adrià Garcia 

 Elisabet Cañamero  Joaquima Fernández   Jordi Jové 

 Carles Jariod  Núria Clavera        

Convidats                        

 
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 intercomissions del 16 de juny de 2020. 
3. Estat dels projectes de la Comissió d’Atenció Primària. 
4. Comunicar la petició per part del degà del CFC. 
5. Petició de col·laboració en l’enquesta dels usuaris dels CAP postCovid-19. 
6. Proposta de dates per a la següent reunió de la Comissió d’Atenció Primària. 

 
 

1. Lectura i aprovació de l´anterior acta. 

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

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

Tots els membres 
de la Comissió 
d’Atenció Primària 

26/06/2020 

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

reunió intercomissions del 16 juny de de 2020. 

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Es llegeix l’acta de la reunió de coordinadors 
de comissions del 16/06/2020 i s’aporta 
informació complementària que es va recollir 
en aquesta reunió. 

Tots els membres 
de la Comissió 
d’Atenció Primària 

26/06/2020 

 

3. Estat dels projectes de la Comissió d’Atenció Primària  

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Exposen les tasques realitzades i es 
decideix posposar les dues tasques 
pendents, atès que no és el moment 
apropiat per la crisi de la Covid-19: 

Tots els membres de 
la Comissió d’Atenció 
Primària 

26/06/2020 
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- El contactar amb els CAP per oferir 
els vídeos d’higiene postural i 
cervicàlgies. 

- El tema de la sessió 
informativa/sessió conjunta per tractar 
el tema de les capsulitis d’espatlla 
amb els metges dels CAP. 

 

4. Comunicar la petició per part del degà del CFC 

Traslladar a la resta de membres de la Comissió, la petició d´elaborar documentació per 
donar suport a la petició que es realitzarà per part del CFC per a una ampliació de places 
de fisioterapeutes dins l’àmbit de l’Atenció Primària del sistema de salut. 
Tasques a realitzar: Elaborar documentació a petició del degà el CFC.  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Elaborar documentació. Tots els membres 

de la Comissió 
d’Atenció Primària 

Del 26/06/2020 al 
15/09/2020 

 

5. Petició de col·laboració en l´enquesta dels usuaris dels CAP postCovid-19 

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Concretar la petició de col·laboració a tots els 
membres de la Comissió en l’enquesta 
postCovid-19.  
També administrar, per part dels membres, el 
control de l’enquesta en els centres 
col·laboradors. Conformitat en l’esborrany de 
l’enquesta postCovid-19.  

Tots els membres 
de la Comissió 
d’Atenció 
Primària 

Del 06/07/2020 al 
30/09/2020 

 
Precs i preguntes 

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                

                  

                  
 

Data propera reunió 
10/07/2020 a les 18.00 h via Skype del CFC. 

 
 

Coordinador: 
Adrià Garcia Domènech (col. 2286) 
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