
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA FOCAP 2015

Lloc: Seu de la Camfic (c/ Diputació 316, baixos) 

Data: 3 de desembre de 2015

Hora  de la convocatòria: 18:30h

Hora d’inici de l’assemblea: 18:45h

Convocades amb dret a vot: sòcies de ple dret 

Convocades amb dret a veu sense vot: sòcies adherides i amigues 

Van assistir 14 socis de ple dret.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de l'última assemblea

La secretària llegeix l’acta en veu alta que és aprovada per unanimitat.

2. Donar compte d'altes i baixes de sòcies

Entre febrer de 2014 i desembre de 2015:

Sòcies adherides: 676
Baixes: 0
Altes: 17

Sòcies de ple dret: 93
Baixes: 1
Altes : 11 (8 metgesses, 3 infermeres)

La tresorera explica que tot i haver dedicat esforços a actualitzar l'estat 
de sòcies resta pendent quadrar alguns pagaments de les darreres 
quotes. Es compromet a fer-ho properament per tal d’iniciar l’any amb 
les quotes de les sòcies al dia.

S’explica el criteri a seguir: sòcies amb rebuts retornats dels quals 
reiteradament s’ha provat de posar-se en contacte sense resposta. Es 
dóna de baixa com a sòcies de ple dret i passen a ser sòcies adherides. 
Se’ls comunicarà per correu electrònic.



3. Presentació i aprovació, si s'escau, de l'estat de comptes a 31 de 
desembre del 2014

Es presenta per part de la tresorera i s’aprova l’estat de comptes per 
unanimitat.

4. Presentació i aprovació de la memòria d'activitats des de l'última
assemblea

Es presenta  per part de la secretària i s’aprova la memòria d’activitats 
per unanimitat.

5. Línies de treball per al proper any

DIARIS DE TRINXERA

- Tenen moltes visites malgrat han disminuït les 
publicacions

- Agrair la feina i intentar que se’n publiqui un de 
setmanal

- Proposta: recopilar en format pdf una selecció de 50 
texts dels publicats (52: un per setmana, x ex.). Es farà la 
petició/proposta a Miquel Reguant i Roser Marquet. Possibilitat 
d’acompanyar els textos amb fotografies (Roser Marquet, Elena 
Serrano?). La recopilació podria destinar-se a ser un obsequi per 
les noves sòcies adherides o a les residents que es fessin sòcies 
de la CAMFIC. Preguntar quant costaria editar-ho en paper. 

- Acordem reprendre l’a  nàlisi dels diaris de trinxera que va
iniciar la Núria Fabrellas

AP MÉS ENLLÀ DE LA CLÍNICA

- L'abril del 2015 es va fer la primera publicació del blog 
«Més enllà de la clínica». Existeix la sensació que caldrà fer un 
esforç per part del FOCAP per fer-ne més difusió

ACCÉS/VISITES INTERNET

- Via twitter i sobretot facebook. Pel que caldrà optimizar-
ne el seu ús i reactivar-lo.

-  Actualment està com un usuari-persona i no com usuari-
organització; pel que a més dels posts publicats pel FOCAP hi 
apareixen al mur un munt d’informació personal, fotos,etc. de les 
amigues de facebook. L’Alba mira si és convenient fer el canvi.  

- Hi ha recances per escriure com a focap més enllà de 
publicar posts o reenviar convocatòries o publicacions no pròpies. 
Es recorda que existeix manual d’estil al pla de comunicació per a 
que tothom pugui ser capaç d’escriure a la xarxa.

- Domini  “.cat”. Pendent de fer. Cal renovar el domini i 
buscar qui faci la redirecció (Ricard Riel?)

FOCAP AL CAP

https://drive.google.com/file/d/0Bz144-xWXp-ed1RJdnlaTHhwR1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bz144-xWXp-eT05TdFNCTktpaVE/view?usp=sharing
https://focap.wordpress.com/2014/05/07/el-focap-al-cap-thi-apuntes/
https://focap.wordpress.com/about/pla-de-comunicacio/
https://docs.google.com/document/d/1Ici9dXYkz8A33ZcFdiF1mkQWn-SnoCnv-4pTp0cfmp0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ici9dXYkz8A33ZcFdiF1mkQWn-SnoCnv-4pTp0cfmp0/edit?usp=sharing


- No ha funcionat. No hi ha cap feedback. Per tant cal 
canviar d’estratègia.

DOCUMENTS PROPIS

- Objectiu 1-2 posts setmanals donat que s’ha baixat el 
ritme de publicacions i sovint són convocatòries a actes externs al 
FOCAP i no de contingut propi. Cal la implicació de totes.

PONÈNCIES

- Existeix un apartat al google drive anomenat “materials”
per poder emmagatzemar les ponències, sessions, etc que ens 
han demanat com a FOCAP per tal que el seu ús pugui beneficiar a
altres membres del grup en un futur. Cal endreçar-ho de forma 
pràctica i útil. La Blanca es proposa com voluntària per fer-ho. 

6. Nous càrrecs de la junta 

Es proposen els nous càrrecs a la Junta:

Presidència: Anna Vall-Llossera

Sots-presidència: M Luz Talavera

Secretaria: Meritxell Sánchez-Amat

Tresoreria: Gemma Torrell

Vocalia: Albert Planes, Cesca Zapater, Manel Anoro, Alba Martín, M Mercè
Rico, Blanca De Gispert, Núria Fabrellas, Anna Cartanyà (amb funcions de
sots-secretariat), Montse Maynegre, Assun Reyes.

La votació es realitza a mà alçada i és compatibilitzada per la secretària 
en funcions. S’escullen totes les candidates proposades als càrrecs de la 
Junta per unanimitat. 

S’agraeix als càrrecs sortints (Manel Anoro, president; Montse Maynegre, 
vicepresidenta; Alícia Carrascón, tresorera; Elena Serrano, vocal)  la seva
dedicació.

La nova presidenta llegeix un discurs on exposa les seves motivacions, 
els seus desigs, agraïments i  on fa públics els seus conflictes d’interès. 

Ovació de la resta dels membres de l’assemblea.

S’adjunta al document acta AGO FOCAP 2015 l’escrit i els conflictes 
d’interès de la nova presidenta. 

7. Precs i preguntes

No n’hi ha.

Es dóna per finalitzada l’assemblea general ordinària.

https://drive.google.com/file/d/0Bz144-xWXp-eZ2NNMlpSV0l2dmJETGk5SWZJRGQ0SkY3MV9z/view?usp=sharing
https://focap.files.wordpress.com/2015/12/presidencia-focap2.pdf

