
 

 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ 

FÒRUM CATALÀ D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (FoCAP) 

 

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

DATA: 28 de juny de 2012 

HORA: de 19 a 21h 

Es reuneix l’Assemblea General amb l’assistència de 17 socis  de ple dret i 2 socis 

adherits i presidida per Francesca Zapater com a presidenta d l’associació: 

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

1. Lectura de l’acta de l’última assemblea general de 6 de  juny del 2011. Es 

dóna per aprovada sense esmenes.  

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

614 i 74, respectivament. Des de l'anterior assemblea s'han produït 25 

altes i 2 baixes  de socis de ple dret i 18 altes i 1 baixa de socis adherits. 

S'accepten tots els socis. 

3. Presentació de l'estat de comptes. Doc. adjunt: Estat de comptes FoCAP 

06-2012 

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

Es recull la proposta de diversos socis de plantejar a l'entitat “La Caixa” el 

no cobrament de les comissions en tractar-se d'un associació sense ànim 

de lucre i si no accepten canviar cap a una entitat de la banca ètica. 

4. Presentació de la Memòria d’activitats dutes a terme des de juny 2011 fins 

data de l’assemblea. Doc. adjunt: Memòria activitats FoCAP 06-2012 

http://focap.files.wordpress.com/2012/07/estat-de-comptes-focap-juny-2012.pdf
http://focap.files.wordpress.com/2012/07/estat-de-comptes-focap-juny-2012.pdf
http://focap.files.wordpress.com/2012/07/memc3b2ria-activitats-focap-06-2012.pdf


 

 

 

Aportacions: 

• Es planteja d'oferir a una universitat la possibilitat de realitzar una tesi 

amb l'anàlisi del compliment del programa electoral així com un 

seguiment de l'actualitat de l'activitat sanitària i social (detectar les 

activitats per acció i omissió en tots dos camps). 

D'aquesta proposta es deriva que el FoCAP doni continuïtat al 

document d'anàlisi de les propostes electorals realitzant un nou tall dels 

últims sis mesos. 

• Des de la junta s’explica als assistents s’ha mantingut contacte amb el 

grup de "Defensa de la Sanitat Pública" sorgit de l'Acampada de 

Barcelona. 

• Es reconeix el treball fet per l'entitat i l'espai que s'ha obert en els 

mitjans, administració i professionals com a grup d'opinió. 

• Un soci diu que el Departament ha guanyat la batalla de la comunicació 

i que hi ha molta feina a fer per neutralitzar els missatges que es 

donen.  

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

            

5. Presentació de “Canvis al Sistema Nacional de Salut”:  es realitza una 

anàlisi  sobre a situació actual del Sistema Nacional de Salut. Doc adjunt: 

A manera d'anàlisi de la situació 

Aportacions: 

• Un soci explica que des de la direcció de l'CS s'han promogut 4  EBAs 

i 4 EPP (entitats participades per professionals). 

http://focap.files.wordpress.com/2012/07/a-manera-danc3a0lisi-de-la-situacic3b3-2.ppt


 

 

 

• Un altre soci diu que els canvis que s'estan produint estan ben 

planificats pel govern i grans grups de capital privat. 

 

6. Presentació dels resultats de l'enquesta realitzada als socis prèvia a la 

celebració de l'assemblea, en la qual se'ls preguntava sobre la seva 

utilització de les diferents xarxes socials en les quals participa el FoCAP 

(blog, facebook, twitter) així com proposades de treball i d'acció per al 

proper any, entre uns altres. Dels 614 socis, van contestar 64.  La meitat 

dels socis (48%) que van contestar refereix que visita el blog amb 

freqüència, contrastant amb un percentatge elevat de socis que no visiten 

facebook (69%) o que no segueixen twitter (64%). Com a conclusions 

generals de les opinions i propostes dels socis es van resumir: 1/ 

augmentar la difusió en els mitjans de comunicació, 2/ Més treball en 

xarxa, 3/ Més paper actiu de l'AP a Catalunya, 4/ Enviar actualitzacions del 

blog per correu-e, 5/ Fer trobades reivindicatives en positiu i 6/ realització 

de comissions més específiques. Doc. adjunt: Presentació enquesta FoCAP 

06-2012 

 

De la participació dels socis assistents a l’assemblea es recullen les següents 

propostes: 

 

− Obrir una una línia de treball que consisteixi a fer arribar als grups 

parlamentaris preguntes i situacions detectades perquè les incorporin al debat 

polític. Una pregunta específica seria sobre què està passant a l'ICS. 

− Concentrar els esforços a potenciar el treball en xarxa, elaboració de 

documents i la seva difusió 

http://focap.files.wordpress.com/2012/07/presentacic3b3enquestafocap-06-2012.pdf
http://focap.files.wordpress.com/2012/07/presentacic3b3enquestafocap-06-2012.pdf


 

 

 

− Realitzar una anàlisi de l'impacte de les retallades sobre el sistema sanitari 

i fer-ne  difusió en els mitjans.  

− En relació amb la difusió en els mitjans es planteja contactar  amb 

responsables d'alguns periòdics (Ara, Triangle) o altres alternatius (....) perquè 

incorporin la visió dels professionals d'atenció primària en les seves anàlisis. Fer 

una carta d'agraïment a El País perquè ha tret l'opinió de metges de família en la 

informació sobre el desfinançament de fàrmacs. 

− Línia de treball dirigida als professionals en el sentit de reconèixer els 

resultats del seu treball per millorar l'autoestima i proposant accions de 

reforçament de l'AP.  

− Llençar la proposta de negar-nos a rebre representants de la indústria 

farmacèutica 

− Davant la dificultat horària que tenim els membres de la junta per 

respondre les trucades dels periodistes, es proposa buscar-hi alguna solució: 

torns de “guàrdia” segons disponibilitat, figura de portantveu... 

− Prioritzar com a línies de treball tots aquells aspectes  que afecten els 

ciutadans: serveis, qualitat.. 

− Portar a terme la campanya “FoCAP al CAP” que consistiria en fer una 

presentació del FoCAP per part de socis, amb un material preparat a tal efecte. 

− Donar opinió sobre la pèrdua d'atenció sanitària que patirà una part de la 

població quan s'apliqui el Real Decreto 16/2012. Proposta d'un grup de treball al 

respecte que plantegi alternatives per a l'atenció d'aquestes persones. 

− Fer una carta als responsables del Departament/CatSalut demanant què 

pensen fer en relació a l'exclusió de persones de l'atenció sanitària i l'aplicació o 

no del Real Decreto. 



 

 

 

− Fer una nota sobre la dimissió del president del consell d'adminsitració de 

l'ICS, Josep Prat, fent constar la petició de que no s'abandoni la comissió 

d'investigació del Parlament 

− Demanar la dimissió del conseller de Salut, Boi Ruiz per la seva 

responsabilitat en el nomenament i manteniment en el càrrec de Josep Prat  i per 

la seva política contrària als interesssos del SNS  

 

7. Proposta d'incorporació a la junta de membres convidats. Núria Fabrellas, 

infermera i sòcia de ple dret, s'incorpora a la Junta com a col·laboradora 

especial. Es dóna compte de la participació a la junta des de fa uns mesos 

de la sòcia Nani Vall-llosera. 

 

 

 

Francesca Zapater      Elena Serrano 

Presidenta        Secretària 

 

 

 

Barcelona, 5 de juliol del 2012 

 

 

 

 


