
ACTA 12ª ASSEMBLEA GENERAL FÒRUM CATALÀ D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA

15 de novembre del 2022, 17.00 h

ATENEU ENCICLOPÈDIC POPULAR, BARCELONA

Nº de socis i sòcies assistents: a l’inici són 23, durant l’assemblea se n’incoproren dos
més. Total assistents: 25

Meritxell Sánchez-Amat, presidenta, dona la benvinguda.

ORDRE DEL DIA

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

S’aprova l’acta per unanimitat de tots els socis presents, 23 vots.

2. Presentació de la memòria d’activitats.

La secretària, Laia Riera, presenta la memòria d’activitats:

 activitat del blog,
 activitat del blog “Diaris de Trinxera”
 presència als mitjans de comunicació
 projecte mediació
 activisme i campanyes
 àgores
 concurs de relats
 canvis en el logo
 treball amb entitats, partits polítics i sindicats

Nombre de socis i sòcies de l’entitat: Des de l’última assemblea s’han rebut 14
altes de socis, sent a dia d’avui 157.

Veure l’informe de secretaria a continuació.

Votació de la memòria de secretaria: es vota a favor por unanimidad, 23  vots.

3. Presentació de la memòria econòmica, per Anna Cartanyà, tresorera

Es presenten els ingressos i les despeses realitzats des de l’última assemblea.
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Veure l’informe a continuació.

En aquests moments hi ha un saldo al compte corrent de 3.010,54 €

La tresorera explica les gestions realitzades amb l’entitat bancària de cara a
regularitzar l’operativitat del compte corrent i possibilitar el cobrament de les
quotes anuals.

Distribueix un imprès (“mandat SEPA”) per tal que cada soci el complimenti
amb les seves dades i signatura. Als socis no presents se’ls farà arribar
l’imprès a través de socis coneguts o del correu electrònic.

La tresorera proposa passar a cobrament la quota del 2021 i 2022 juntes ara,
serien 60 euros en total, previ mail informatiu i amb el document SEPA per
signar. S’obre debat i es fan propostes alternatives, com fraccionar la quota
pendent del 2021 en dos anys, o deixar de cobrar la quota endarrerida, atès
que no es tenen despeses previstes a la vista.

Se sotmet a votació la proposta de condonar la quota del 2021 amb el següent
resultat: 22 a favor, 2 en contra i 1 abstenció.

Se sotmet a votació la memòria econòmica, que s’aprova per unanimitat, amb
25 vots.

4. Projectes de present i futur del FOCAC, Meritxell Sánchez, presidenta

La presidenta recapitula sobre la tasca realitzada i el moment en què ens
trobem, passada la pandèmia per COVID19. Present: Declaracions del
Conseller sobre la innovació i la longitudinalitat i el post publicat demanant la
seva dimissió.

Projectes de futur:

 Seguir amb la campaña del 25%,
 Seguir treballant temes com l’atenció integrada social i sanitària, atenció

a les residències, nous perfils professionals…
 Crear un grup de treball sobre el papel dels administratius i celebrar una

nova àgora per presentar propostes, a la primavera/23
 Pensar en les necessitats dels professionals: grup de gestió de la

consulta/ organització dels equips per cobrir les necessitats de la
població respectant els valors de l’AP,

 En el camp de la comunicació de l’entitat: canvi de blog a pàgina web,
crear un fons d’imatges d’AP i projecte de podcast per explicar què és
l’AP i avançar en construir un relat proper a les persones, per tal que es
reclami també tenir una bona AP.

Anima a la participació de les sòcies a les reunions mensuals de la junta i junta
ampliada, reunions on ens trobem, s’agafen forces, es comparteixen malestars
i es reparteixen les tasques a fer, segons les possibilitats i voluntat de cadascú.

S'obre el debat sobre les línies d’actuació proposades, en el que es plantegen
diferents qüestions:
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 Un soci intervé per felicitar el FoCAP per la línia d’actuació i per l’impacte que
té sobre els actors polítics i els pacients.

 Sobre la campanya del 25% s’informa que s’hi han adherit 103 entitats, més de
20 ajuntaments, i més de 2.300 persones a nivell individual. També s’explica
que s’està plantejant ampliar el discurs sobre què es considera AP i què no, per
incloure dins d’aquest 25% que es reivindica.

 Respecte aquest tema, es proposa que tots els serveis adjacents a l’EAP no
s’han de considerar AP perquè no compleixen amb els valors bàsics de l’AP.
Una altra sòcia insisteix en no donar treva a la lluita per aturar els nous perfils
professionals, així com per aconseguir el 25% de pressupost. Elaborar un
discurs aglutinador sobre què és la AP, elaborant un contraargumentari
mitjançant dades i propostes i evitar el missatge de que “ens falten
professionals”, que el problema són les condicions que se’ls ofereixen, perquè
els contractes que els hospitals de l’ICS ofereixen són més estables que els
que s’ofereixen a l’AP. Es considera que s’ha d’evitar el mal major que és la
creació d’equips o serveis fora dels EAP. Es reclama avaluar la introducció dels
nous perfils i la possibilitat de retirar-los.

 Des dels moviments, la percepció de la població és que volem un 25% per
millorar el sou dels professionals, per això és molt important elaborar i
transmetre bé el nostre discurs, intentant que no sigui tan “metge centrista”.

 Es comenten els riscos i les debilitats del nou Conseller.

Es procedeix a la votació de les propostes de treball de la presidenta, que
s’aproven per unanimitat amb 25 vots.

5. Renovació de la junta directiva

La presidenta exposa que no s’ha presentat cap sortida dels actuals membres
de la junta i que hi ha una proposta d’entrada del soci Jordi Planes, que
s’accepta.

La junta queda formada per:

Meritxell Sànchez-Amat, presidenta

Antonia Raya Tena, vicepresidenta

Laia Riera i Armengol, secretària

Anna Cartanyà Fernández, tresorera

Marina Alventosa Zaidín, vocal

Mª Ángeles Gonzalez Martínez, vocal

Mª José Herrero Martínez, vocal

Jordi Planes Bassas, vocal

S’aprova per unanimitat.
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6. Precs i preguntes

No se’n formulen.

7. Lectura dels relats guanyadors del primer concurs literari “Els diaris de
l’Atenció Primària”

Jordi Planes explica que s’han rebut un total de 43 relats.

Es fa la lectura, per les seves autores, dels relats guanyadors i les mencions
especials, que són els següents:

 Primer premi: “Los martes”, de Claudia Rodríguez Sánchez
 Segon premi: “Intercanvi”, de Montserrat Verdú Arnal (llegeix en Jordi

Planes)
 Primera menció especial: “A l’altre banda de la taula”, d’Isabel Buezo i

Reina
 Segona menció especial: “Navegantes”, de María Almazán Gómez
 Tercera menció especial: “Vente sin cita”, de Laura Piñero Herrera

Els premis han consistit en la inscripció en un curs de l’escola d’escriptura “Laboratori
de lletres”.

S’anuncia que el proper mes de febrer es farà una nova convocatòria.

A les 18,45 h. es fa la cloenda de l’assemblea i s’agraeix l’assistència.

Barcelona, 15 de novembre del 2022

Meritxell Sànchez-Amat Laia Riera i Armengol

Presidenta Secretària
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
novembre 2021-novembre 2022



NOMBRE DE SÒCIES
ANY SÒCIES DE PLE DRET

Novembre 2021 143

Novembre  2022 157 (14 altes)



VISITES ANUALS BLOG FOCAP

 2021:         Visites: 35067    Visitants: 22704
 2022:         Visites: 21887   Visitants: 11649



Entrades més llegides

2021

Publicacions: 38



La darrera entrada



DIARIS DE TRINXERA: Entrades/any

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63

84

74

46 45
49

45

26
17

11

36



Total visites/any
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CONCURS DE RELATS
43 relats rebuts

28 relats publicats (02/23)



Històries publicades: 1995 visites
Títol Visites

La primària entre clics 194
El comiat 178
Juan no tiene cita 166
Vente sin cita 140
Ritme de consulta 140
Parlar de la mort i del morir 132
A l’altra banda de la taula 123
Los martes 116
Intercanvi 107
Hores baixes 91
Ara digui’m la veritat! 90
Sala d’espera 79
Quan cos i cervell es divorcien ( i al mig, la metgessa de família)

74

Navegantes 68



Històries publicades:
Títol Visites

La pèrdua 61
Voluntats 46
Un sobre 38
Comiat 36
Dos años, 100 palabras 34
Pessics de trinxera (11/10/22) 29
Urgència (8/11/22) 29
Reencuentro (18/10/2022) 28
Humanitzant la medicina a les consultes (25/10/22) 28
Mocadors 25
Quan la llei exclou (4/10/22) 25
Escuchar 19
Scape room (2/11/22) 13
Sus recuerdos 12



RELATS GUANYADORS

● Primer premi: “Los martes”, de Claudia Rodríguez 
Sánchez

● Segon premi: “Intercanvi”, de Montserrat Verdú Arnal
● Primera menció especial: “A l’altre banda de la taula”, 

de Isabel Buezo i Reina
● Segona menció especial: “Navegantes”, de María 

Almazán Gómez
● Tercera menció espacial: “Vente sin cita”, de Laura 

Piñero Herrera



PROJECTE DE MEDIACIÓ
S’ha impulsat un procés de mediació entre 
professionals i institucions, amb la col·laboració de 
la Societat Catalana de Mediació i el Departament. 

Es va preveure la participació de professionals, 
directius i ciutadans, aleatoritzades mitjançant el 
SISAP. 

Objectiu: clarificar què passa, per què passa, quins 
són els valors que té l’AP i proposar mesures per 
restaurar o reparar el patiment i proposar accions  
de millora.
 
https://focap.files.wordpress.com/2022/06/pre
sentacio-focap-scms-salut_6_maig-v4.pdf

https://focap.files.wordpress.com/2022/06/presentacio-focap-scms-salut_6_maig-v4.pdf
https://focap.files.wordpress.com/2022/06/presentacio-focap-scms-salut_6_maig-v4.pdf


PROJECTE DE MEDIACIÓ

El juny es va iniciar la 1a fase en diferents 
regions sanitàries: Lleida: 40 persones; Salou: 
100; Barcelona: 90; Girona: 50; Metro sud: 50 
persones.

13 d’octubre: segona fase: trobada propositiva a 
Món Sant Benet. 200 convocats entre els 
participants de la primera fase. 



PROJECTE DE MEDIACIÓ

● Què hi ha pendent?
– Elaborar un informe amb les conclusions i 

propostes de millora de l’AP. 
– Presentació dels resultats.   



ÀGORES REALITZADES

Àgora novembre 2021: Escolta, presencialitat i 
atenció a persones amb malestar emocional. 

Àgora març 2022 sobre els malestars emocionals en 
joves i adolescents.

Àgora avui sobre la importància del paper de 
l’administratiu a l’AP.    
 



CANVI DE LOGO



CANVI DE LOGO



LOGO DE LES ÀGORES



APARICIONS ALS MITJANS 

Nov2021-2022 

• Televisió: Tv3 (Planta baixa, els Matins), RTVE (El cafè de les 

idees), BTV (Bàsics)

• Radio: Catalunya Radio (Solidaris), Radio Estel, Cadena Ser. 

• Premsa escrita: entrevistes al Diari de la Sanitat,  El 

Periódico,  la Vanguardia, Social.cat, El País, elmón.cat 

laxarxa.cat, elPúblico.es, Redacción Médica, El Crític,  Tot 

Barcelona, el diari Ara, Crónica Global, Vilaweb…



CAMPANYES

• Desembre 2021 adhesió a la                 campanya 
«Pressupostos 25% 
per l’atenció primària» d’Amnistia Internacional.   

• 7 abril 2022: Dia mundial de la salut. Adhesió a la 
campanya «La Salut no era això». Quepo. 

• Adhesió a la ILP impulsada per la «Coordinadora 
Estatal Antiprivatizadora de la Sanidad». 



TREBALL AMB ENTITATS I 
INSTITUCIONS

 Participació a la coordinadora de Marea 
Blanca

 Altres col·lectius activistes sanitaris 
promogut des de «Quepo» (Salut, drets i 
acció)

 Departament de salut (Estratègia d’atenció 
integrada)



REUNIONS AMB PARTITS POLÍTICS I 
SINDICATS

• Reunions amb tots els partits polítics excepte 
PP i VOX per exposar les nostres demandes i 
demanar una compareixença a la comissió de 
salut del parlament. 



ALTRES LÍNIES DE TREBALL

• Disseny nova web. 
• Nous perfils professionals. 
• L’atenció integrada sanitària i social.



MEMÒRIA ECONÒMICA 2021/2022



COMPTE DE RESULTATS 2021

COMPTE DE RESULTATS 2021

Ingressos per quotes 3510

Devolucions quotes socis -180

Despeses per activitats -341,22

Copisteria -255,92

Parking -20,8

Berenar Novembre -64,5

Despeses Financeres -278,24

Comissions bancàries -48

Emissió justificants -3

Comissions Emissió rebuts -198,2

Comissions Devolució Rebuts -29,04

2710,54



COMPTE DE 
RESULTATS 

2021

• Quotes 2020
• 3.510 €  🡪 117 socis
• No van poder-se cobrar per compliance de 

l’entitat bancària al 2020
• 6 quotes retornades en els 15 dies posteriors → 

despesa total de 29,04€ + 180€ de quotes no 
ingressades

• Despeses bancàries: 198,2€ + 48€ de manteniment 
anual

• Efecte pandèmic (l’activitat va realitzar-se 
majoritàriament de forma no presencial; generant 
menor despesa)

• Malgrat l’entitat bancària sí va ingressar les quotes 
del 2020; el 2021 no es van poder emetre les quotes 
de 2021 (compliance)



COMPTE DE RESULTATS 2022 (provisional)
COMPTE RESULTATS  Nov 2022

Ingressos per quotes 0

Devolucions quotes socis 0

Despeses per activitats -91,7

Activitat AGORA -51,5

Berenar Can Batlló -24,7

Berenar 365 -15,5

Despeses Financeres -78,1

Comissions bancàries -78,1

-169,8



COMPTE DE 
RESULTATS 

2022

No s’ha pogut accedir als comptes bancaris fins segon 
semestre 2022

El servei d’emissió de rebuts no està disponible a dia 
d’avui 

No disposem de la documentació necessària mandat 
SEPA signat pel que encara no hem pogut girar les quotes 
de 2021 ni 2022

El volum de despeses financeres s’ha multiplicat x 3 
(comissions de 12€ a 36€)

Resten encara per cobrar factures 2022 que quedaran 
registrades abans que finalitzi l’any



SITUACIÓ DE 
TRESORERIA
 a 15 de nov de 2022

SALDO EN EL COMPTE CORRENT  3.010,54 EUR

CAIXA 573,61 EUR

TOTAL: 3584,15 EUR

Pendents de pagament algunes factures del 
compte de resultats i posteriors (despeses 
assemblea)



Per normalitzar 
l’activitat 
associativa…

… des de 
tresoreria 
proposem:

• Poder girar les quotes corresponents de 2021 i 2022

• Per poder girar les quotes necessitem que tots els 
socis tinguin els mandats SEPA degudament signats

• Per evitar novament problemes amb l’entitat 
bancària és fonamental que la documentació 
administrativa i jurídica de l’entitat estigui 
legalitzada (elevació a públic) 

Assemblea FOCAP 🡪 Notari → Banc

• Valorar si un cop actualitzada tota la doc jurídica es 
pot canviar d’entitat bancària





A VOTAR…
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