
Fa anys que formo part del FoCAP, on em vaig apropar juntament amb la Nani tot buscant 
respostes als dubtes i inquietuds que ens corsecaven. Érem metgesses de família joves, 
amb moltes ganes, parlàvem molt de la realitat que ens trobàvem als nostres equips, del 
malestar que es respirava, de la queixa. Coneixíem el FoCAP i ens agradava el que s’hi 
deia i feia. Volíem beure de les fonts i ens vam presentar a una reunió.  
El FoCAP ha esdevingut el meu principal àmbit d'activisme, he après moltíssim de totes les 
persones que n’han format part i de les que hi sou ara. No seria la metgessa que soc sense 
aquest coneixement. Hi estic en deute. Em segueixo sentint petita, limitada, incoherent 
moltes vegades. I tinc tres fills petits que són el centre de la meva vida. Però sento que puc 
fer alguna cosa més pel FoCAP. També és veritat que ja tinc una certa experiència, que he 
passat per la direcció d'un equip i que això m'ha donat una visió de conjunt que m'ha 
resultat molt enriquidora i que em començo a sentir més experimentada a la consulta (amb 
els dubtes, errors i mancances que no m'abandonaran mai).  
Dit això, m'ofereixo a assumir la presidència però si des de la junta i persones properes em 
doneu un suport estret, perquè el FoCAP, com tot el que val la pena a la vida, és un projecte 
comú.  
Tenim diversos reptes al nostre davant: 
Augmentar la base de sòcies de ple dret per tal de guanyar capacitat d’incidència.  
Col·laborar amb altres plataformes professionals i ciutadanes per què el discurs primarista, 
tant empetitit en aquest context sociocultural en què vivim, soni cada dia més fort.  
Potenciar els valors de l’atenció primària entre les professionals que hi treballen, massa 
sovint desmotivades però que en la gran immensa majoria encara cultiven el bé més preuat 
de la nostra professió: el vincle entre professional i pacient.  
I també el de seguir trucant a les portes de l’administració i partits polítics per recordar que 
reforçar l’atenció primària és l’única manera de garantir la supervivència de la sanitat pública 
i d’obtenir els millors resultats en salut.  
 
En resum, els mateixos reptes d’aquests 10 anys que encarem amb il·lusió renovada. 
Moltes gràcies. 
 


