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Ja fa quatre anys (2009) que va néixer el Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP),
amb la voluntat de ser un punt de trobada dels professionals de l’atenció primària i de la
salut en general així com de la ciutadania preocupada pel sistema sanitari. Volem ser
un  moviment  associatiu  que  treballi  per  construir  un  espai  de  reflexió  i  debat  que
promogui el paper central de l’atenció primària en el sistema sanitari.

Amb la sessió FoCAP al CAP volem fer un pas més i acostar-nos als centres de salut
per arribar a professionals que potser no han sentit a parlar del FoCAP o bé que no
saben ben bé què és. Per això us hem demanat la vostra col·laboració per a presentar
la sessió als vostres equips i a d’altres equips del vostre entorn proper, perquè quan
algú conegut ens parla d’alguna cosa ens genera confiança i hi parem més atenció. La
idea és buscar una estona al migdia a fi de reunir al màxim de membres de l’equip
possible, de tots els col·lectius, i fer la presentació. Hem mirat que fos àgil i amena.
Aquest guió, a mode de manual d’instruccions, fa una breu explicació de la història,
motivacions i activitats del FoCAP i conté les diapositives amb les notes corresponents
a fi que pogueu preparar la sessió. 

FoCAP: Per què, quan i com?

El FoCAP va néixer quan encara no hi havia la crisi per a reclamar una major centralitat
de l’atenció primària  en el  sistema sanitari  català.  Llavors,  malgrat  les declaracions
d’intencions dels polítics, la distribució de recursos econòmics i humans afavoria de
manera creixent l’atenció hospitalària. Amb la crisi ja ben establerta, la tendència no
només es  manté  sinó  que  s’accentua,  tot  i  que  se  sap  que  d’aquesta  manera  es
fomenta la medicalització i es genera pèrdua de salut de la població i d’eficiència del
sistema sanitari. Així mateix, cada cop és més gran la presència del capital privat a la
sanitat catalana, també a l’atenció primària. I això malgrat que no hi ha cap estudi que
demostri que el capital privat millora els resultats de salut. El que sí que s’ha demostrat
és  que  fomenta  la  medicalització.  La  medicalització  indueix  a  una  desmesurada
preocupació per la salut i es perd el llindar  d’allò que es considera normal i anormal i
genera una pèrdua de salut de la població i d’eficiència del sistema (1). 

Aquests  fets  van  preocupar  a  infermeres,  metges  i  altres  professionals  d’atenció
primària, que es van organitzar per promoure una atenció primària més forta, amb un
rol  preeminent  que  garanteixi  l’eficiència  i  qualitat  del  sistema.  Amb  més  atenció
primària  s’assegura  un  sistema  sanitari  públic  millor  i  s’allunyen  les  excuses



d’ineficiència. Mobilitzar els i les professionals d’atenció primària és difícil per la seva
naturalesa disseminada, amb equips petits repartits per tot el territori. No obstant això,
el FoCAP treballa per aglutinar esforços i fer sentir la veu del nivell d’atenció que ha de
ser el referent del pacient en la seva relació amb els serveis sanitaris.

Les activitats del FoCAP són les següents:

 El  FoCAP  s’expressa  a  través  d’un  blog  (focap.wordpress.com)  i  de  les

xarxes  socials  (@_FoCAP_
iwww.facebook.com/forumcatalaAtencioPrimaria.FoCAP). 

 Elabora documents d’anàlisi sobre la realitat i el paper de l’atenció primària. 

 Organitza xerrades i seminaris per a fer propostes d’acció.

 Participa i promou la creació de plataformes amb entitats amb qui comparteix
objectius (PDS, PASUCat).

 Treballa  per  l’organització  dels  professionals  (assemblea  de  treballadors  i
treballadores d’atenció primària).

 Transmet als responsables polítics les propostes de millora.

Documents principals

Per  la  seva  rellevància,  pensem  que  cal  destacar  els  documents  d’anàlisi  dels
pressupostos de la  Generalitat  (2003-2011,2012),  en què es constata  la  disminució
relativa de la partida dedicada a atenció primària, i el document En temps de crisi més
atenció primària, en què es detallen les propostes imprescindibles per a fer un sistema
sanitari millor i més eficient. Recentment, hem publicat ICS on vas? , una reflexió sobre
els dubtes que  crea el document de reformulació de l’ICS i amb propostes per aplicar
ambl’actual legislació.

A continuació teniu un recull més exhaustiu dels documents que hem elaborat:

D'ANÀLISI DEL QUÈ ESTÀ PASSANT:
- La reformulació de l'ICS: http://focap.wordpress.com/2013/11/04/ics-on-vas/
- El projecte de canvis en la IT (incapacitat temporal): 
http://focap.wordpress.com/2013/06/09/projecte-de-canvis-en-la-it-un-nou-atemptat-
contra-el-sistema-public-de-salut/

http://www.facebook.com/forumcatalaAtencioPrimaria.FoCAP
http://focap.wordpress.com/2013/06/09/projecte-de-canvis-en-la-it-un-nou-atemptat-contra-el-sistema-public-de-salut/
http://focap.wordpress.com/2013/06/09/projecte-de-canvis-en-la-it-un-nou-atemptat-contra-el-sistema-public-de-salut/
http://focap.wordpress.com/2013/11/04/ics-on-vas/
http://focap.wordpress.com/2013/11/04/ics-on-vas/
http://focap.files.wordpress.com/2009/12/20101105-en-temps-de-crisi-mc3a9s-atencic3b3-primc3a0ria.pdf
http://focap.files.wordpress.com/2009/12/20101105-en-temps-de-crisi-mc3a9s-atencic3b3-primc3a0ria.pdf
http://focap.files.wordpress.com/2012/03/pressupost-2012.pdf
http://focap.files.wordpress.com/2012/03/doc_focap_laps_catalunya_03_111.pdf


- Sobre desfinançament de fàrmacs: http://focap.wordpress.com/2012/07/23/opinio-
focap-sobre-el-desfinancament-de-farmacs/
- La realitat de les mútues: http://focap.wordpress.com/2012/06/29/apropant-nos-a-la-
realitat-de-les-mutues/
- Sobre RD 16/2012: http://focap.wordpress.com/2012/05/15/el-focap-contra-el-rel-
decreto-ley-162012/  http://focap.wordpress.com/2012/06/13/mes-sobre-el-real-decreto-
ley/
- Anàlisi dels pressupostos 2012: http://focap.wordpress.com/2012/03/25/pressupost-
2012-del-departament-de-salut-i-atencio-primaria/
- Anàlisi de pressupostos 2003-2011: 
http://focap.files.wordpress.com/2011/10/doc_focap_laps_catalunya_03_114.pdf  http://fo
cap.wordpress.com/2011/01/18/post-extraordinari-recuperacio-documents-focap-
2011/20110610-analizant-numeros/
- La racionalització dels serveis d'atenció continuada: 
http://focap.wordpress.com/2011/09/11/la-racionalitzacio-dels-serveis-datencio-
continuada/

AMB PROPOSTES DE FUTUR:
- Les idees clau dels 3 seminaris:

Innovar al CAP a la consulta i al domicili és cosa de tots: 
http://focap.files.wordpress.com/2013/06/idees-clau-tercer-seminari.pdf

Més primària, menys hospital: 
http://focap.files.wordpress.com/2013/05/idees_clau_segon_seminari.pdf

Desballestament del SNS: http://focap.files.wordpress.com/2013/04/idees-clau-
del-seminari-1.pdf
- Propostes als partits polítics 2012: 
http://focap.files.wordpress.com/2012/11/propostes-partits-2012.pdf
- Mesures de millora de l'atencióprimària: 
http://focap.wordpress.com/2009/12/30/mesures-de-millora-de-latencio-primaria/
- A la sevasalut: http://focap.files.wordpress.com/2009/12/20091230-manifest-focap-a-
la-seva-salut2.pdf
- Desburocratització: http://focap.wordpress.com/2009/12/06/post-extraordinari-de-
recuperacio-de-documents-2009-2010/20100213-desburocratitzacio-focap/
- En temps de crisimés atenció primària: http://focap.wordpress.com/2009/12/06/post-
extraordinari-de-recuperacio-de-documents-2009-2010/20101105-en-temps-de-crisi-
mes-atencio-primaria/

SOBRE EL DIA A DIA, QUE ENS POT AJUDAR A ANALITZAR (els professionals 
comparteixen): http://diarisdetrinxera.wordpress.com/

http://diarisdetrinxera.wordpress.com/
http://focap.wordpress.com/2009/12/06/post-extraordinari-de-recuperacio-de-documents-2009-2010/20101105-en-temps-de-crisi-mes-atencio-primaria/
http://focap.wordpress.com/2009/12/06/post-extraordinari-de-recuperacio-de-documents-2009-2010/20101105-en-temps-de-crisi-mes-atencio-primaria/
http://focap.wordpress.com/2009/12/06/post-extraordinari-de-recuperacio-de-documents-2009-2010/20101105-en-temps-de-crisi-mes-atencio-primaria/
http://focap.wordpress.com/2009/12/06/post-extraordinari-de-recuperacio-de-documents-2009-2010/20100213-desburocratitzacio-focap/
http://focap.wordpress.com/2009/12/06/post-extraordinari-de-recuperacio-de-documents-2009-2010/20100213-desburocratitzacio-focap/
http://focap.files.wordpress.com/2009/12/20091230-manifest-focap-a-la-seva-salut2.pdf
http://focap.files.wordpress.com/2009/12/20091230-manifest-focap-a-la-seva-salut2.pdf
http://focap.wordpress.com/2009/12/30/mesures-de-millora-de-latencio-primaria/
http://focap.files.wordpress.com/2012/11/propostes-partits-2012.pdf
http://focap.files.wordpress.com/2013/04/idees-clau-del-seminari-1.pdf
http://focap.files.wordpress.com/2013/04/idees-clau-del-seminari-1.pdf
http://focap.files.wordpress.com/2013/05/idees_clau_segon_seminari.pdf
http://focap.files.wordpress.com/2013/06/idees-clau-tercer-seminari.pdf
http://focap.wordpress.com/2011/09/11/la-racionalitzacio-dels-serveis-datencio-continuada/
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http://focap.files.wordpress.com/2011/10/doc_focap_laps_catalunya_03_114.pdf
http://focap.wordpress.com/2012/03/25/pressupost-2012-del-departament-de-salut-i-atencio-primaria/
http://focap.wordpress.com/2012/03/25/pressupost-2012-del-departament-de-salut-i-atencio-primaria/
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Diapositiva 
1

Es podria començar preguntant a 
l’auditori qui coneix el FoCAP i què 
en sap.

Diapositiva 
2

Volem començar explicant petites 
històries de l’atenció primària. 
Una metgessa de família es lleva al
matí i, mentre esmorza, fulleja el 
diari.

Diapositiva 
3

Els temes que sorgeixen en les 
converses entre companys i 
companyes



Diapositiva 
4

Diapositiva 
5

Diapositiva 
6



Diapositiva 
7

Si l’atenció domiciliària 
s’externalitza o es centralitza, quan 
un pacient es faci ATDOM, hi 
perdrem el contacte. Les motxilles 
de domis ja no serviran per res.

Diapositiva 
8

Diapositiva 
9

Amb el canvi del Reial Decret, 
molta gent ha quedat sense 
assistència sanitària. Ja no podem 
parlar de sanitat universal. 



Diapositiva 
10

Frases extretes d’una entrada de 
Diaris de trinxera titulat frases de la
pobresa. Són tot casos reals. 

Diapositiva 
11

Diapositiva 
12

I després de recórrer aquestes 
històries tan habituals i conegudes 
de tots i totes nosaltres, un/una es 
pregunta, què podem fer? 



Diapositiva 
13

A partir de la preocupació d’alguns 
professionals d’atenció primària que 
vivien situacions com aquestes, que ja 
es donaven abans però de forma més 
aïllada, el 2009 es constitueix el 
FoCAP, com a:
- punt de trobada
- espai de reflexió i debat
- moviment associatiu
dels professionals d’atenció primària, 
professionals de la salut i ciutadans 
preocupats i convençuts que sí que es 
pot fer alguna cosa i que cal passar a 
l’acció.

Diapositiva 
14

Som 650 socis adherits a un ideari 
que busca el benefici de la salut 
dels ciutadans de Catalunya.
Els 80 socis de ple dret, a més, 
poden participar i votar a les 
assemblees i escollir o ser escollits 
membres de la Junta Directiva. 
Contribueixen al manteniment del 
FoCAP amb una quota anual de 20
euros.
Els membres de la Junta Directiva 
s’escullen cada dos anys en 
l’assemblea ordinària del mes de 
juny. 

Diapositiva 
15

El blog és el principal espai 
d’activitat i comunicació del FoCAP.
Els seus objectius són:

• Difondre els conceptes continguts
en l’ideari i en el manifest 
fundacional “A la seva salut” 
• Generar, recollir i difondre 
informació sobre notícies i 
esdeveniments rellevants per a 
l’APS 
• Generar debat, aportar i recollir 
noves idees sobre temes rellevants
per l’APS 
• Fomentar la participació
• Cohesionar els professionals i 
usuaris del diversos col·lectius 



• Fer visibles aquelles 
actuacions que malmetin el 
paper central de l’APS dins el 
sistema sanitari 
• Promoure l'ampliació de socis i
sòcies i seguidors

Diapositiva 
16

(Llegir el títol com a exemple de 
documents elaborats pel FoCAP)

Diapositiva 
17

(Llegir el títol com a exemple de 
documents elaborats pel FoCAP)



Diapositiva 
18

(Un altre exemple de document 
propi)

Diapositiva 
19

(Un altre exemple de document 
propi)

Diapositiva 
20

(Es poden llegir els titulars d’aquests 
articles com a exemple del que es 
penja al blog)



Diapositiva 
21

Diaris de trinxera és un blog fet per 
professionals d’atenció primària 
que volen reflectir aspectes del seu
dia a dia. L’objectiu és visibilitzar la 
feina que fem a través de 
situacions quotidianes que es 
presenten a les nostres consultes, 
ens els mitjans de comunicació, en 
els comunicats del polítics, i que 
tenen un impacte positiu o negatiu 
per la salut o la seguretat dels 
pacients, per la dignitat dels 
professionals de l’atenció primària, 
o per l’eficiència del sistema. Totes 
les situacions i fets explicats són 
reals. 

Diapositiva 
22

El FoCAP ha organitzat dues nits 
de vetlla per la sanitat pública per 
fer visible el deteriorament que està
patint el sistema públic de salut. A 
més, juntament amb altres 
col·lectius ha convocat diverses 
manifestacions.

Diapositiva 
23

Participem en diverses plataformes 
que agrupen col·lectius que 
defensen el dret a la salut:
-Plataforma pel dret a la salut 
(http://peldretalasalut.wordpress.co
m/)
-Plataforma per una atenció 
sanitària universal a Catalunya 
(http://lapasucat.blogspot.com.es/)



Diapositiva 
24

Diapositiva 
25

En aquest temps, a més de fer el 
que creiem que hem de fer, hem 
aconseguit algunes coses.

Diapositiva 
26

Es va celebrar al novembre de 
2011 i va aplegar 300 
treballadors i treballadores d’AP.
Es van fer algunes reunions 
posteriors però malauradament 
no hi va haver continuïtat.



Diapositiva 
27

L’ICS va enviar una circular 
dient que es cobrarien les visites
a embarassades sense targeta 
sanitària i la contracepció 
d’emergència.
Ho vam denunciar al blog. 

Diapositiva 
28

La premsa es va fer ressò de la 
circular. 

Diapositiva 
29

L’ICS es va veure obligat a 
rectificar.



Diapositiva 
30

Creació de la Plataforma per una 
atenció sanitària universal a Catalunya.
Amb el Reial Decret 16/2012 
es deixa d'oferir atenció 
sanitària universal i gratuïta a 
les persones que no siguin 
"assegurades" (donades 
d'alta a la Seguretat Social) i a
tots els immigrants irregulars 
de l'estat, suposa un clar 
retrocés dels drets dels 
ciutadans a l'accés a la sanitat 
pública i deixa especialment 
desprotegits alguns dels sectors 
més vulnerables de la nostra 
societat.
34 entitats ens hem organitzat 
per detectar i denunciar els 
casos de desatenció sanitària

Diapositiva 
31

Com a exemple, veiem que al 
seu blog podem comunicar 
situacions en què es vulnera 
l’accés a la sanitat pública



Diapositiva 
32

Diapositiva 
33

Diapositiva 
34

Una atenció primària que no 
només sigui la porta d’entrada al
sistema sinó que sigui la 
referència per al ciutadà/na al 
llarg de tota l’atenció



Diapositiva 
35

Perquè tot i que el discurs 
predominant proclama que l’atenció
primària ha de ser el centre, la 
realitat de les decisions 
organitzatives i d’assignació 
pressupostària diu el contrari.

Diapositiva 
36

S’està convertint la salut en un 
bé de consum i els malestars de
la vida en patologies que 
necessiten tractament. És un 
mercat que no para de créixer. 

Diapositiva 
37

La medicalització va contra la salut 
de les persones i la sostenibilitat 
del sistema sanitari.



Diapositiva 
38

Els i les professionals hem 
dimitit de les funcions i 
projectem tota la responsabilitat 
del què passa cap a dalt i cap 
enfora (la crisi, els pacients, 
etc.). 
Cal recuperar la feina ben feta, 
el concepte de professionalisme,
retornar el pacient al centre de 
l’atenció, assumir el rol 
professional i demanar allò que 
creiem que és necessari i 
denunciar les decisions injustes.

Diapositiva 
39

Diapositiva 
40



Diapositiva 
41

• Al blog trobaràs com fer-te’n 
soci

2. Mail
3. Espai denúncia: recull tota 

informació dels fets, 
propostes, decisions, 
situacions, etc., que posen 
en qüestió el 
desenvolupament de 
l’atenció primària…

4. Posts
5. AP en acció: propostes 

d’accions per millorar 
l’efectivitat i l’eficiència de 
l’APS i que puguin ser dutes 
a terme per tots els 
companys dels EAP

6. Diaris de trinxera: tothom hi 
pot participar per explicar les 
vivències a la consulta, 
estratègies per a treballar en 
equip, fer conèixer situacions
relacionades amb la crisi, 
etc.

7. Normalment es fan a la seu 
de la CAMFIC (C. Diputació 
316)

Diapositiva 
42

http://www.youtube.com/watch?
v=PBJK-dnHULE


