
ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2017

FÒRUM CATALÀ D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

LLOC: Seu de la CAMFiC. C/Diputació 316, Barcelona

DATA: 13 de desembre de 2017

HORA DE CONVOCATÒRIA: 19.30h

CONDUEIX LA REUNIÓ: Meritxell Sánchez-Amat (secretària)

PARTICIPANTS: 17 persones

ORDRE DEL DIA: 

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

S’aprova per unanimitat

2. Presentació de l'estat de comptes i balanç de sòcies/socis

Aquest any s’ha fet una actualització del llistat de socis de ple dret, traient aquelles 
persones que no havien pagat la quota durant dos anys consecutius, la majoria per 
dificultats administratives, com canvi de correu electrònic o de compte bancari, que 
s’han comptabilitzat com a «no resposta», en total 10. 

S’han produït tres baixes per diferents motius i cap alta. 

Han quedat: Sòcies de ple dret: 82. 

Sòcies Adherides: S’han produït 14 altes durant l’any 2017, essent en total 623. 

https://focap.files.wordpress.com/2017/01/acta-assemblea-focap-docx-1.pdf


Estat de comptes i relació d’ingressos i despeses. 
La tresorera, Gemma Torrell, presenta l’estat de comptes.
Resum: Compte corrent: Saldo inicial: 1967,73

Entrades: 417,5
Sortides: 606,99
Saldo final: 1778,9 

Caixa: Saldo inicial: 37,39
Entrades (venda llibres): 270
Sortides: 21
Saldo final: 286,39

S’aprova per unanimitat. 

3. Presentació de la memòria d'activitats de l'últim any, per part de la secretària 
Meritxell Sánchez.

Es repassen les publicacions i entrades al blog de FoCAP, a diaris de trinxera i a AP més 
enllà de la clínica.

.- Blog FOCAP.

Els post publicats, han tingut un creixement desigual any darrera any. Al 2017, fins al 
Novembre, s’han publicat  57 posts, malgrat que la producció d’uns mesos ençà ha 
estat escassa per motius aliens al propi FoCAP. Els més vistos han estat els relacionats 
amb “el malestar de l’atenció primària” coincidint amb la lluita de Can Vidalet. 

També s’ha analitzat a través de quins canals ens llegeixen i segueixen i observem
que la majoria ho fa a través de xarxes social s (aquest any Twitter ha superat a 
Facebook) i cercadors ( google sobretot) que es manté sobre les  5 500.  Es constata 
una progressió de les visites i dels visitants al Blog malgrat s’han produït menys posts. 
El punt màxim coincideix amb la publicació del manifest de Can Vidalet amb 4500 
visites.

.- Diaris de trinxera.

Es manté el bon nivell de visites. A la presentació adjunta es fa una relació de les més 
visitades.

file:///C:/Users/Eduard/Desktop/Documents/Documents/Estat%20de%20comptes2017.pdf


.- AP més enllà de la Clínica.

Té per objectiu reflexionar abastament sobre aspectes organitzatius i de gestió que 
afecten els equips. Ha tingut menys de la meitat de post que els anys anteriors, però el 
número de visites s’ha mantingut bastant alt.

A través de l’activitat publicada al blog es fa un repàs a les activitats del FoCAP de
l’any 2017.

.-S’han fet trobades amb el Sergio Minué i la Iona Heath, aprofitant la seva estada a 
Barcelona per altres motius.

.- Contingut propi abordant valors de l’AP (longitudinalitat, la cronicitat, l’ATDOM o 
l’atenció a la infància. ...

.- Participacions a diferents moviments en l’àmbit de la salut (defensa del sistema 
sanitari públic, lluita contra l’exclusió sanitària...)
     .- Moviment “Enfortim la primària”
     .- Marea blanca (M Luz Talavera, Francesca Zapater i Mª José Fernández de 
Sanmamed)), on creiem que s’ha influït de forma important en l’evolució del seu 
discurs a favor de l’AP
     .- PASUCat (Blanca de Gispert).

     .- JO SÍ SANITAT UNIVERSAL (Mª José Fernández de Sanmamed).

.-S’ha col·laborat amb el Diari de la Sanitat periòdicament. Els 4 articles consecutius 
escrits per 4 metgesses en relació al càncer de mama van ser molt visitats i aplaudits.

.-Es va fer front comú amb entitats i organitzacions científiques per defensar l’AP, arrel 
del conflicte de Can Vidalet. El FoCAP va liderar la confecció del document “Enfortir 
l’atenció primària”, que ha tingut unes 5000 adhesions individuals i d’unes 70 entitats, 
inclosos Ajuntaments. El 16 de Maig es va fer l’acte públic a Can Vidalet. El 26 de Maig 
reunió amb el Conseller, a la que no es va aconseguir cap compromís concret, però de 
la que es va sortir amb l’esperança d’haver pogut traspassar els temors i haver apuntat 
les línies de millora, com l’autonomia dels EAP. Un mes després es va tornar a sortir al 
carrer. Passat l’estiu la situació política i social va influir en el decreixement d’aquesta 
lluita en concret.

-.-Grups de treball
    .- Grup de treball sobre els efectes de la crisi en el malestar emocional. El document 
que van publicar es pot trobar al Blog.



   .- Grup de treball sobre la infermeria a l’AP. Ha donat com a resultat el document que 
acabem de presentar, que ha estat recolzat per la CAMFIC i l’AIFIC, i que també es pot 
trobar al blog.

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

4. Anàlisi de la situació de l'Atenció Primària a Catalunya. Resultats de l’enquesta als 
socis/sòcies
Nani Vall-llossera presenta els resultats de l’enquesta feta a les sòcies i els socis abans 
de l’assemblea. Hi ha hagut 166 respostes. Els resultats quanti i quali es penjaran al 
Blog. No masses sorpreses. La Junta valorarà i veurà que és el que es pot prioritzar pel 
proper curs.

5. Presentació de línies de treball per a l'any vivent
Se seguiran les diferents línies que es treballen a l’actualitat. La junta farà una valoració 
dels resultats de l’enquesta als socis per veure quines propostes són assumibles i com 
portar-les a terme. 

6. Renovació de la junta directiva
Es dóna compte de la sortida de la junta de Montse Maynegre i Núria Fabrelles. 

Es proposa l’entrada de Laia Riera i Carmen Sánchez com a vocals. Quedem pendents 
de contactar amb Carmen Sánchez per confirmar la seva incorporació. 

Respecte els càrrecs de la junta, la Meritxell Sánchez- Amat deixa la secretaria que serà 
assumida per Assun Reyes. 

Tots els canvis de composició i tasques queden aprovats per unanimitat. 

La composició de la junta directiva queda així: 

Nani Vall-llossera, presidenta

Mª Luz Talavera, vicepresidenta

Assun Reyes, secretària

Gemma Torrell, tresorera

Vocals: Mª José Fernández de Sanmamed, Meritxell Sánchez-Amat, Blanca de Gispert, 
Laia Riera i Anna Carranyà. Pendent confirmació Carmen Sánchez

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.

Es convida a les assistents a incorporar-se a les reunions periòdiques com a primera 
fase en l’aproximació que porti a ampliar la junta. El calendari de reunions 2018 està 
establert i penjat al Blog. Es fa èmfasi en que el FoCAP la fa la gent que l’integra i que 
es va modificant en funció dels i les que es van incorporant.

7. Preguntes, suggeriments i respostes.

Es dóna informació sobre el procés d’assumir l’atenció de les residències geriàtriques 
per part dels EAP en el territori de Barcelona ciutat. En altres llocs ja es fa aquesta 
atenció per part de l’ICS, però a Barcelona aquesta tasca estava contractada amb 
MUTUAM.  Algun dels assistents suggereix la participació de membres del FoCAP en el 
grup de treball que està en marxa. Es mostra predisposició si ens conviden a participar. 


