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Comissió        
Núm. d’acta: 02/17 Hora d’inici: 18.30 h Data: 28/06/2017 

 
Assistents: 
Coordinador  Adrià Garcia  

 Elisabet Cañamero           
 Carles Jariod                
 Núria Clavera                   
                     

Convidats  Irene Martínez           Eva Cirera 
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l'anterior acta. 
2. Exposició dels punts tractats a la 2a Reunió de coordinació de comissions. 
3. Exposició de la situació del cas clínic a presentar a les Jornades 
Intercomissions del 2017, en coordinació amb la Comissió de Fisioteràpia 
Respiratòria. 
4. Possada en comú, repàs i correccions de la darrera versió del dossier a 
presentar per a la seva aprovació sobre higiene postural. 
5. Possada en comú, repàs i correccions de la darrera versió del dossier a 
presentar per a la seva aprovació sobre cervicàlgia. 
6. Possada en comú, repàs i correccions de la darrera versió del dossier a 
presentar per a la seva aprovació sobre lumbàlgia. 
7.        Reunió de la Comissió d'Atenció Primària amb la Junta de Govern del CFC. 
 

 
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  

28/6/2017 

                  
                  

 
2.  Exposició dels punts tractats a la 2a reunió de coordinació de comissions 

      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Informació resumida dels punts més remarcables i 
d´interès per als membres de la Comissió d'Atenció 
Primària tractats a la 2a reunió de coordinació de 

Adrià Garcia 28/6/2017 
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comissions: 
1. Jornada Intercomissions 
2. Congrés de FTP18 
3. Activitats de les comissions 
4. Situació actual de les comissions 
5. Premi June Nystrom  i Fisioterapeuta de l'Any 
6. Nova web del CFC 
                  
                  

 
3. Exposició de la situació del cas clínic a presentar a les Jornades Intercomissions de 2017 

      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Es fa lectura del cas clínic que es presentarà 
juntament amb la Comissió de Fisioteràpia 
Respiratòria, s'acorda el seu abordatge i qui farà la 
presentació el dia de la celebració de les Jornades 
Intercomissions.  

Tots els 
membres de 
la Comissió 
d’Atenció 
Primària 

      

La presentació del cas  per part de la Comissió 
d'Atenció Primària es portarà a terme per Adrià 
Garcia.   

Adrià Garcia       

                  
 

4. Possada en comú, repàs i correccions de la darrera versió del dossier a presentar per a la 
seva aprovació sobre higiene postural 

      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Es fa lectura del dossier sobre Higiene Postural  
que s'ha preparat amb la col·laboració de tots els 
membres de la Comissió d'Atenció Primària   

Adrià Garcia       

Es proposen possibles correccions tant fomals com 
de contingut. 
 
S'aproven algunes de les correccions. 
 
S'inclouen dins els dossiers les correccions 
aprovades. 

Tots els 
membres de 
la Comissió 
d’Atenció 
Primària, amb 
la 
col·laboració 
d'Irene 
Martínez i 
Eva Cirera 
com a 
coordinació 
de les 
comisisons  
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5. Possada en comú, repàs i correccions de la darrera versió del dossier a presentar per a la 

seva aprovació sobre cervicàlgia 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Es fa lectura del dossier sobre cervicàlgia que s'ha 
preparat amb la col·laboració de tots els membres 
de la Comissió d'Atenció Primària.  

Adrià Garcia       

Es proposen possibles correccions tant fomals com 
de contingut. 
 
S'aproven algunes de les correccions. 
 
S'inclouen dins els dossiers les correccions 
aprovades. 

TTots els 
membres de 
la Comissió 
d’Atenció 
Primària, amb 
la 
col·laboració 
d'Irene 
Martínez i 
Eva Cirera 
com a 
coordinació 
de les 
comisisons  

      

                  
 

6. Possada en comú, repàs i correccions de la darrera versió del dossier a presentar per a la 
seva aprovació sobre lumbàlgia    

      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Es fa lectura del dossier sobre lumbàlgia que s'ha 
preparat amb la col·laboració de tots els membres 
de la Comissió d'Atenció Primària. 

Adrià Garcia       

Es proposen possibles correccions tant fomals com 
de contingut. 
 
S'aproven algunes de les correccions. 
 
S'inclouen dins els dossiers les correccions 
aprovades. 

Tots els 
membres de 
la Comissió 
d’Atenció 
Primària, amb 
la 
col·laboració 
d'Irene 
Martínez i 
Eva Cirera 
com a 
coordinació 
de les 
comisisons  
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7. Reunió de la Comissió d'Atenció Primària amb la Junta de Govern del CFC 
   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
A petició d'un membre de la Comissió d'Atenció 
Primària (Carles Jariod), es proposa una reunió 
amb la Junta de Govern del CFC per exposar certs 
dubtes sobre el funcionament de la pròpia comissió 
i altres dubtes relacionats amb la professió de 
fisioterapeuta. Es proposa contactar més endavant 
via correu electrònic per fixar una data convenient. 

Carles Jariod 
i Adrià Garcia 

      

                  
                  

 
8.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
9.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
10.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
Precs i preguntes 
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                
                  
                  

 
Data propera reunió 
9/10/2017    a  les 18.30 h. 
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Coordinador       
Adrià Garcia Domènech (Col. 2286)       
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