
 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ 

FÒRUM CATALÀ D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (FoCAP) 

 

LLOC: Camfic. C:Diputació 316, baixos. Barcelona. 

DATA: 27 de febrer de 2014 

HORA: de 19 a 20h30  

 

Es reuneix l’Assemblea General  presidida per Francesca Zapater com a presidenta 

de l’associació:  

Segons ordre del dia previst, es tracten els següents punts:  

1. Lectura de l’acta de l’última assemblea general de 17 de juny del 2013. Es 

dóna per aprovada sense esmenes. 

 

2. Es detalla el nombre total de socis adherits i de ple dret fins ara que són  

659 i 83, respectivament. Des de l'anterior assemblea s'han produït 3  

altes de socis de ple dret i 12 altes de socis adherits.  

 

3. Presentació de l'estat de comptes. Doc. adjunt: enllaç 

S'aprova l'estat de comptes sense cap vot en contra ni cap abstenció. 

 

Aportacions:  

- S’aprova canviar d’entitat bancària el compte corrent a fi de reduir les 
comissions que paguem. Es proposa Triodos bank i s’aprova.  

- Un soci proposa que es demani a les persones sòcies ingressin la quota 

directament i que només es domiciliïn aquells que no ho facin per 

estalviar comissions. No es vota. 

 

4. Presentació de la Memòria d’activitats dutes a terme des de juny 2013 fins  

data de l’assemblea. Doc. adjunt: enllaç 

 

S'aprova la memòria d'activitats sense cap vot en contra ni cap abstenció. 

 

 



 

5. Presentació de les línies de treball en el FoCAP 2014-2015. Doc adjunt: 

enllaç  

 

6. Nomenament d’un nou càrrec de la junta directiva:  

La Cesca Zapater deixa la presidència i l’assumeix el Manel Anoro. La resta 
de càrrecs segueixen sense canvis: 

- President: Manel Anoro 

- Vicepresidenta: Montserrat Maynegre 

- Secretària: Meritxell Sanchez Amat  (amb Elena Serrano de 

secretària adjunta)  

- Tresorera: Alícia Carascón 

- Vocals: Cesca Zapater,  Blanca de Gispert, Núria Fabrellas, Alba 

Martín, Montserrat Maynegre, Albert Planes, Mª Mercè Rico,  Anna 

Vall-llossera. 

7. Precs i preguntes: 

- Una sòcia proposa dues línies de treball:  

1) Anàlisi de la DPO (critica que es marquen objectius econòmics però 

no de millora en salut) i foment de la revisió de les guies de pràctica clínica 

de l’ICS, que ja són antigues 

2) Seguiment de les noves Unitats de Gestió d’AP (UGAP) que s’han 
instaurat a la Metropolitana Nord 

-Un soci denuncia la falta de democràcia interna i de participació 

professional que hi ha a la Metropolitana Nord. 

-Una sòcia comenta que els directors d’EAP d’algunes zones depenen 
directament del director mèdic de l’hospital i que això va en detriment de 
l’atenció primària. També comenta la dificultat per fer entendre a la gent les 
conseqüències del que està passant. 

-Una sòcia comenta la necessitat de reaccionar davant la creació d’un nou 
consorci que gestionarà els hospitals i la pràctica totalitat de l’AP  de Lleida. 
També proposa de contactar amb Cafè amb llet per fer aflorar el que està 

passant. 

 

 

 

Manel Anoro                                                   Meritxell Sánchez Amat  

President                                                       Secretària 



 


