
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2016 

FÒRUM CATALÀ D’ATENCIÓ PRIMÀRIA  

 

LLOC:  Seu de la CAMFiC c/Diputació 316, Barcelona 

DATA: Dilluns 7 de novembre de 2016 

HORA DE CONVOCATÒRIA: 19.30h 

HORA D’INICI: 19.55h 

CONDUEIX LA REUNIÓ: Meritxell Sánchez-Amat (secretària) 

PARTICIPANTS: 20 persones 

ORDRE DEL DIA 

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

2- Donar compte d'altes i baixes de socis i sòcies 

3-  Presentació i aprovació, si s'escau, de l'estat de comptes a 31 de 
desembre del 2015 

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

5-  Línies de treball per al proper any 

6-  Renovació parcial de la junta directiva 

7-  Precs i preguntes 

_______________________________________________________________
________ 

 

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

Es procedeix a la lectura de l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior (2015) que 
és aprovada per unanimitat i sense cap esmena. 

 
2. Donar compte d'altes i baixes de socis i sòcies.  

 
Pel que fa als socis de ple dret: 
- Altes: 

o Desembre 2015: 1 
o De gener a 4 de novembre 2016: 6 

- Baixes: cap 
- Socis de ple dret actuals: 95 

Pel que fa als socis adherits: 

https://drive.google.com/open?id=0Bz144-xWXp-eSFJacUNyQS1lY1E


- Altes: 
o Desembre 2015: 1 metge 
o De gener a 4 de novembre 2016: 17 (infermeres: 9, metgesses: 6, 

treballadora social: 1, periodista: 1) 
- Baixes: 1 (èxitus) 
- Socis adherits actuals: 602 
 
 

3. Presentació i aprovació, si s'escau, de l'estat de comptes a 31 de 
desembre del 2015.  
 
La tresorera (Gemma Torrell) ens explica l’estat actual de comptes a través d’una 
presentació, la qual s’adjunta a l’acta.  
 
En resum s’exposa: 
 
o Que el compte corrent actual està vinculat a l’entitat caixa Bank. 

 

Pel que fa als diners al compte corrent:  

o Que el saldo inicial a 01/01/2016  era de +2532,77 euros. 
o Que els moviments han estat: 

o Ingressos (total +670 euros) 
▪ Donació: 50 euros 
▪ Quota socis 2016 (x 31 socis): 620 euros 

o Despeses (total -595,69 euros) 
▪ Manteniment compte (12 euros per trimestre): 48 euros  
▪ Pagament ExpoHotel JJMartin (ponent jornades): 88,30 euros 
▪ Pagament vídeo jornada : 450 euros + 3,75 euros transferència: 

453,75 euros 
▪ Despeses associades a facturacions a altres entitats: 5,64 euros 

o Que el saldo actual 07/11/2016 és de +2607,8 euros. 

Pel que fa als diners en efectiu: 

o Que el saldo inicial era de +65,85 euros. 
o Que els moviments han estat: 

o A favor (31-05-2016): +62,85euros 
o Pagaments (tiquets menjar i beguda (supermercat) presentació malestar 

emocional): -91,31 euros 
o Que el saldo actual 07/11/2016 és de +37,39 euros. 

 
o Que les tasques pendents de realitzar abans de finalitzar any 2016 són: 
 

o Acabar de passar la quota als socis que falten (62) (Ingressos previstos: 
+1,240 euros) 

o Pendent de fer transferències per compensar els diners avançats a 
serveis de traducció i maquetat llibre “atenció al malestar...” (Sortides 
previstes: -808 euros) 

https://drive.google.com/open?id=0Bz144-xWXp-eR1oxVm0tazQwWnc2bHNzNEIwcWlnckxFX1dJ


 
Es comenta que cal tornar a discutir quina entitat bancària seria la idònia per tenir-hi 
el compte corrent, tenint en compte entre altres criteris de reducció de despeses 
bancàries (quotes manteniment comptes,  transferències...).  
 
En referència a aquest tema, un dels socis proposa una opció per reduir costs 
bancaris. Per evitar el cost dels rebuts retornats es podria enviar un correu electrònic 
anualment perquè les sòcies fessin l’ingrés de la quota voluntàriament. 

L’estat de comptes s’aprova per unanimitat.  

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

assemblea.  

Es repassen les publicacions i entrades al blog  de FoCAP 
http://focap.wordpress.com, a diaris de trinxera  i a AP més enllà de la clínica. 

o AP més enllà de la clínica: 

Entre el 2015 i el 2016 (fins data de l’Assemblea) s’han mantingut pràcticament tant 
l’activitat publicada com les visites. La majoria de visitants ho fan des del mateix blog 
de FoCAP. Caldrà replantejar què fer amb el blog  durant aquest curs.. 

o Diaris de trinxera 
 
Es manté el bon nivell de visites. Se’n fa una valoració positiva i s’acorda seguir 
endavant amb el bloc.  
 
o Blog FoCAP 

El nombre de posts publicats al 2015 va ser de 64 i  61 al 2016 (fins la data de 
l’Assemblea).  Hi ha un descens lleu-moderat des del darrers anys (però mantenint 
un ritme estable i amb tendència a la millora). D’altra banda, som més llegits que 
anys anteriors malgrat la disminució de nombre de posts. Aquest fet és degut 
sobretot al nombre de visitants en posts sobre temes candents com la prescripció 
d’infermeria. 

També s’ha analitzat a través de quins canals ens llegeixen i segueixen i observem 
que la majoria ho fa a través de xarxes socials (Facebook i twitter)  i cercadors (google 
sobretot).  Pel que s’aprofita per repassar la presència de FoCAP a les xarxes socials. 
Sobre el Facebook  cal esmentar que s’ha passat de perfil personal a perfil d’entitat 
amb el que s’han perdut les amistats  anteriors però s’ha millorat en qualitat del 
perfil.  

A través de l’activitat publicada al blog  es fa un repàs a les activitats del FoCAP de 
l’any 2016. Els agrupem en diferents grups: 
 
- Mesures que afecten a les competències de les professionals d’AP amb gran 

impacte com ho han estat el Reial Decret sobre la Prescripció Infermeria, 
l’atenció domiciliària nocturna i caps de setmana i festius. 

https://drive.google.com/open?id=0Bz144-xWXp-eSG01T0JfNzB6Rkk
http://focap.wordpress.com/


- Contingut propi abordant valors de l’AP (longitudinalitat, desmedicalització de la 
vida, lideratge, treball social…) 

- Difusió de les adhesions i participacions a altres moviments en l’àmbit de la salut 
(defensa del sistema sanitari públic, lluita contra l’exclusió sanitària...) 

o Plataforma pel Dret a la Salut 
o Marea blanca (M Luz Talavera) 
o PASUCat (Blanca de Gispert) 

- Presència als medis de comunicació i actes diversos de membres de FoCAP 
(entrevistes i ponències de Nani Vall-Llossera i Ma Jose Fernández, presentació 
d’un llibre per Cesca Zapater) 

- Presència de FoCAP a grups de treballs convocats per les diferents 
administracions amb competències en salut (Ajuntament, Generalitat...). 
Reunions amb la Conselleria de Salut (inici nova legislatura) 

- Presència al nou mitjà de comunicació “Diari de la Sanitat” (FoCAP com a 
col·laborador i autors d’alguns articles) 

- Activitats anuals ideades i coordinades per FoCAP: “Atenció a les persones amb 
malestar emocional” (grup de treball i presentació del document) 

- Grups de treball 
o Grup de treball sobre els efectes de la crisi en la salut mental  
o Grup de treball sobre la infermeria a l’AP ( a la 1a reunió van participar 

22 persones) 

L’ aprovació de la memòria d'activitats des de l'última assemblea s’aprova també per 
unanimitat.  

5. Línies de treball per al proper any.  

Els objectius que es proposen pel 2017 són: 

o Aconseguir un funcionament intern del FoCAP que sigui el més harmònic 
possible per a tothom 

o Ampliar el nombre de persones que participen i simpatitzen amb el 
projecte del FoCAP 

▪ Més seguidors a les xarxes socials, més socis, més persones a la 
junta ampliada 

▪ Més presència d'infermeres i altres professions al grup 
▪ Més implantació entre les residents (Aurora Rovira va fer de 

contacte el curs passat) 
o Constituir i coordinar més grups de treball 
o Millorar la difusió i la visibilitat del FoCAP, del que fem i publiquem 
o Seguir defensant els valors de l'atenció primària entre els que destaquen: 

▪ Longitudinalitat 
▪ Professionalitat 
▪ Competències de la primària: domiciliària, final de la vida... 

o Dur a terme més activitats participatives per tal d’assolir els objectius 
esmentats 
 
 
 

6. Renovació de la junta directiva 



 
Recordem que la junta actual està formada per les següents persones: 

• Nani Vall-llossera, presidenta.  
• M. Luz Talavera, vicepresidenta.  
• Gemma Torrell, tresorera.  
• Meritxell Sánchez-Amat, secretària.  
• Anna Cartanyà, vicesecretària.  
• Alba Martín, vocal.  
• Albert Planes, vocal.  
• Assun Reyes, vocal. 
• Blanca de Gispert, vocal.  
• Francesca Zapater, vocal.  
• Manel Anoro, vocal.  
• Mercè Rico, vocal.  
• Montserrat Maynegre, vocal. 
• Núria Fabrellas, vocal.  

 

Enguany hi ha vàries persones que per compliment dels estatuts del FoCAP no poden 
repetir com a membres de la Junta (màxim 6 anys). Per aquest motiu abandonen la Junta 
l’Albert Planes, la Francesca Zapater i la Maria Mercè Rico. 

Per altres motius deixen també la Junta l’Alba Martín i el Manel Anoro. 

 

La Junta actual queda configurada de la següent manera: 

 
• Nani Vall-llossera, presidenta.  
• M. Luz Talavera, vicepresidenta.  
• Gemma Torrell, tresorera.  
• Meritxell Sánchez-Amat, secretària.  
• Anna Cartanyà, vicesecretària.  
• Núria Fabrellas, vocal. 
• Montse Maynegre, vocal. 
• Assun Reyes, vocal. 
• Blanca de Gispert, vocal.  
• Ma José Fernández de Sanmamed, vocal. 

La Junta actual s’aprova per unanimitat. 

En aquest punt de l’Assemblea vàries membres de la Junta van aprofitar per agrair els 
membres sortints de la Junta la seva dedicació i compromís i se’ls va encoratjar a seguir 
treballant de la mateixa manera.  

7- Precs i preguntes 

A continuació es recullen els comentaris diversos realitzats pels assistents. 

Una sòcia va reflexionar sobre les accions del FoCAP i del ressò i impacte que aquestes 
tenen i la necessitat de que continuïn existint. 



Una altra sòcia, en la mateixa línia va opinar que actualment l’únic espai de reflexió i 
crítica des de l’ Atenció Primària  i en defensa de l’Atenció Primària és el FoCAP. 

La M Luz Talavera després del seu primer any com a sots presidenta ens explica que s’ha 
sentit molt ben acollida i  reivindica el fet que creem una certa “incomoditat” a diversos 
estaments.  

L’Albert i la M Luz resumeixen la seva experiència a Granada de fa uns dies. Van anar 
convidats per un moviment de professionals de l’AP que volen crear quelcom similar al 
FoCAP i van sol·licitar la nostra col·laboració en quant a compartir amb ells el que és el 
FoCAP, com funciona, objectius, mitjans...per a reivindicar l’AP.  

Un soci va lloar l’esperit positiu, de treball i esforç i “d’estar” que té el FoCAP malgrat les 
dificultats i també es va sumar al comentari de la M Luz Talavera en tant que és 
necessari ser una veu discordant amb el discurs majoritari. 

Una altra sòcia critica que hem de ser més actius en donar-nos a conèixer i proposa que 
en cada activitat que organitzi FoCAP es pot explicar com fer-se soci, què fem, qui som... 

Un soci també valora positivament l’esperit crític i reflexiu del FoCAP. Proposa fer un 
enviament dels “Diaris de trinxera” a polítics, periodistes, sociòlegs amb més o menys 
impacte mediàtic. També està a favor d’impulsar una nova publicació. 

Una altra sòcia en quant als “Diaris de trinxera” fa vàries propostes. Primer explica que 
caldria seguir una estratègia de distribució que inclogués per exemple regalar-ne als 
socis de ple dret (avui s’ha obsequiat a les sòcies de ple dret amb un exemplar) i d’altra 
banda fer-los arribar a directius de diferents entitats. 

Es dóna per conclosa l’Assemblea amb el vistiplau de totes les assistents. 

  

 

 


