
Memòria d’activitats 

Juny 2013 – gener 2014 



Promoció de la participació 

• Presentació del FoCAP: 

– Estudiants infermeria UB 

– Estudiants de Treball Social 

– Pres ia al utlletí de l’Asso ia ió Catala a de 
Llevadores 

• Primer contacte amb interessats en Estenem 
el FocAP 



Promoció de la participació (2) 

• Reunions mensuals obertes a tothom 

– Assistència: 

• InformàtICS en lluita 

• Membres de la candidatura alternativa a la presidència 

del COMB 

• Cerdanyola 

• Persones a títol individual  

 



Documents FoCAP 

• Projecte de canvis en la IT: un nou atemptat contra 

el Sistema Públic de Salut 

• ICS on vas? 

• L’Ate ió Primària no es recupera en el pressupost 

del 2014 

• La grip és nostra 

• Carta oberta al nou director-gerent de l’ICS 
 

 



Publicacions al blog 

AP en acció: 1 

Espai denúncia: 13 

Documents recomanats: 33 



Relació amb entitats 

• Xarxa de Salut Mental (investigació/acció) 

• Plataforma pel dret a la salut (en formem 

part) 

 



Plataforma per una Atenció Sanitària 

Universal a Catalunya (PASUCat) 

• 34 entitats 

• Blog des de febrer 2013 

• Coordinació: Alba Martín, Blanca de Gispert 



Presència a la premsa 

• TV3: I for e so re l’efi i ia dels CAPs 

• Ara: Projecte gestió de la IT 

• 50x7.com: Apartheid sanitari 



Mobilitzacions 

Divulgació moviment de Cerdanyola i Mataró 



Activitat al blog 

• Entrades 10 mesos: 18484 

• Promig /dia: 68,9 

• Més vistes:  

      Carta oberta al nou director-gerent de l’ICS (747) 

      Ajuda’ s a de u iar els r tols de l’#ApartheidSanitari (497) 

      No s l’epid ia, só  les retallades (480) 



Activitat blog (2) 

• Contingut: 

– 80 posts en 10 mesos (2 a la setmana) 

• Seguidors blog: 310 (augment 8 en 10 mesos) 

• Seguidors twitter: 945 (augment 210 en 10 mesos) 

• Seguidors Facebook: 964 (augment de 242 en 10 

mesos) 



Diaris de trinxera 

• 31 Autors/ obert 

• 48 diaris 

           2 publicacions per setmana fins oct 2013          

           1 a la setmana a partir de nov 2013 

• Visites blog: 11.154 

• Editors: Roser Marquet i Miquel Reguant 



COMPTES FoCAP 

INGRESSOS DESPESES 

Resultat a 31/12/2012 1751,27 Retorn 4 rebuts+despeses 115,36 

Lloguer sala seminaris 111,08 

Quotes socis 67 20 1340,00 Despeses seminaris   21,44 

Aportació goteo.org   50,00 

Verkami Grup Greds 300,00 

Co issio s La Caixa    84,10 

Total  3091,27 681,98 

Resultat a 31/12/2013 2409,29 

La caixa 2336,16 

Efectiu     73,13 

2409,29 



Línies de treball 

2014 



Participació 

• Incidir en els residents 

– Paquet de presentació del FoCAP a les unitats 
docents 

• Seguir amb les reunions de la junta obertes a 
tothom 

• Estenem el FoCAP (FoCAP al CAP) 
• Grups de treball: infermeria 



Comunicació 

• Mitjans de comunicació:  

– Contactar amb periodistes concrets perquè 

incorporin la visió dels professionals d'atenció 

primària en les seves anàlisis 

– Notes de premsa 

• Millorar presència a les xarxes socials 



Reflexió 

• Co ti ua  a  l’ela o a ió de do u e ts 
d’a àlisi i p opostes 

• Comentaris a notícies de premsa, polítiques i 

documents del Departament, etc. 

• O ga itza ió de la jo ada so e l’ate ió a la 
cronicitat 
 



Diaris de trinxera 

Promoció de temes 

• Relacionats amb l’i pa te de la crisi en la salut i en 

comportaments relacionats amb la salut 

(alimentació, renúncia a drets com la IT) 

• Fu io a e t de l’e uip (sessio s, est atègies de 
treball en equip, organització)  

• Direcció dels equips, SAP, àmbits, etc. 
 



Professionalisme 

• Promoure la pràctica reflexiva de la medicina, 
infermeria, professió sanitària 

• Pote ia  l’autoesti a de l’AP 
– P opostes o etes pe  a illo a  l’o ga itza ió 

de la consulta i dels equips, la qualitat i 
l'eficiència.  

– Document amb 10 propostes per a les consultes  



Treball en xarxa 

• Col·laboració amb altres entitats 

• Contacte amb partits polítics 
 

PASUCat, GREDS, CAMFIC, AIFFIC,  

Fòrum Social Català, CAPS, CUP...  
 


