
Assemblea general Fòrum Català 
d’Atenció Primària 

4 de juny 2019 



En l’assemblea anterior, 13/12/17  



MEMÒRIA D’ACTIVITATS  
desembre 2017-juny 2019 

 



Jornada estatal de lluita contra les 
llistes d’espera Marea Blanca 21/01/18 



Jornada de treball amb Marea Blanca 
23/01/18 



Donem suport a la vaga feminista 

• 8 de març 2018: reunió Departament de Salut 
sobre ENAPISC  



Acte i publicacions a “Diari de la 
Sanitat” 



Diari de la Sanitat març 2018 



Diari de la Sanitat març 2018 



Trobada amb Marea Blanca 20/03/18 



Jornada amb Marea Blanca 7/04/18 



Dia mundial de l’Atenció Primària 



Segona jornada contra les llistes 
d’espera 24/05/18 



Document “Consideracions sobre 
l’abordatge social i sanitari del suïcidi” 

31/05/18   



Elaboració del document sobre la 
precarietat laboral 06/06/18 





Vaga AP Catalunya Novembre 18 



Mobilitzacions post-vaga 19/12/18 



Suport al CAP Raval Nord 





Jornada estatal de col·lectius 
primaristes 16/03/19 



Jornada contra la mercantilització de la 
sanitat pública, Marea Blanca 

17/04/19  



Maig 2019, arrenca el Verkami per 
reeditar els documents del FoCAP en 
català i en castellà. 



SEGUIMENT DEL BLOC 
desembre 2017-juny 2019 

 
71 nous posts 



 Rècord d’entrades al bloc 



Followers and Shares durant 2018 



Entrades més vistes el darrer any 



Valoracions post-vaga 



Parlem de les direccions a l’AP 



Oposicions a l’ICS 



Reivindiquem la infermeria 



Sobre la contractació de metges sense 
especialitat en AP  



Responem a la proposta de tancar les 
consultes d’AP a les 5 de la tarda 



Cronicitat, no es mor bé si no és amb 
atenció especialitzada pal·liativa 



Denúncia condicions laborals 



Exclusió sanitària 



Retallades en el sistema sanitari i 
mortalitat 



Reflexió sobre determinants de salut i 
orientació del sistema sanitari 



Psicòlegs a l’Atenció Primària? 



Reflexió sobre com afecta la tecnologia 
a la relació en la consulta 



Longitudinalitat 



L’atenció a la població infantil 



Algunes dades  (fins el 
28/5/19) 



Dades globals  

Entrades 421 

Vistes 121722 

Seguidors WordPress 111 

Seguidors xarxes socials 4523 



Visites rebudes fins ara per any 
(31/12/18) 

ANY ENTRADES VISITANTS VISITES COMENTARIS 

2012 63 334 11.134 39 13 
2013 84 6.185 14.598 36 21 
2014 74 6.941 16.293 27 21 
2015 46 10.662 20.809 31 22 
2016 45 8.676 17.643 16 25 
2017 49 10616 19318 29 30 
2018 45 10908 17726 18 61 
2019 11 2089 4194 3 31 



Mitjana visites per mesos i any 



Mitjana visites per dia 



Les 10 històries més llegides 
• Sexe oral (publicada el 2015) 
• Sóc un número (publicada el 2015) 
• Carta d’un estudiant de medicina al seu tutor de la rotació 

de medicina de família (publicada el 2018) 
• La Rosa ha mort  avui a urgències a l’hospital (publicada el 

2015) 
• Jo no hi crec en la Comunitària (publicada el 2018) 
• Idees creatives (publicada el 2018)  
• La recepta urgent (publicada el 2017)  
• Urgències burocràtiques (publicada el 2016) 
• Vull fer això però no així (publicada el 2016) 
• L’alta (publicada el 2017) 

 

http://diarisdetrinxera.wordpress.com/2015/06/10/sexe-oral/
http://diarisdetrinxera.wordpress.com/2015/05/27/soc-un-numero/
http://diarisdetrinxera.wordpress.com/2015/01/07/la-rosa-ha-mort-avui-a-urgencies-de-lhospital/
https://diarisdetrinxera.wordpress.com/2017/09/03/la-recepta-urgent/
http://diarisdetrinxera.wordpress.com/2016/05/11/urgencies-burocratiques/
http://diarisdetrinxera.wordpress.com/2016/08/26/vull-fer-aixo-pero-no-aixi/
https://diarisdetrinxera.wordpress.com/2017/07/13/lalta/


REUNIONS 

• 21/01/2018 Departament de Salut, pla de cronicitat.  
• 8/03/2018, Departament de Salut ENAPISC.  
• 15/03/2018, Ajuntament de Barcelona.  
• 27/04/2018, reunió amb ICS, Rafa Ruiz  
• 17/05/2018, Consorci de Salut i Social de Catalunya: 

presentació «el futur dels programes de cronicitat» 
• 29 /10/2018, concentració davant ICS i entrega de carta 

a Argimon junts Marea Blanca, FoCAP i Rebel·lió 
Primària.  

• febrer 2019 ICS reunió Argimon-Lejardi 
 



GRUP DE TREBALL 

• Psicòlegs a l’AP: avantatges i riscs.  



PREMSA  

Diari  La Jornada, 28 juliol 2018 

Diari ARA, 25 de novembre 
de 2018 



PREMSA 

El País, 30 juliol 2018 

Diario Médico, 20 
de maig de 2019 



PREMSA 

El Periódico, 21/01/2019 

El Periódico, 24/11/2018 



PREMSA 

El Periódico, 24 de novembre de 2018 

Diari Ara, 07/05/2018 



NOMBRE DE SÒCIES 

 
 
 
 

ANY SÒCIES DE PLE DRET SÒCIES ADHERIDES 

Desembre 
2017 

 
82 

 
623 

Desembre 
2018 

 
104 (24 altes, 2 baixes) 

 
644 (21 altes) 

 
Juny 2019 

 
119 (15 altes) 

 
647 (5 altes, 2 baixes) 
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