
 
 
 
 
 
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA FAMILIAR 
I COMUNITÀRIA CELEBRADA A GRANOLLERS EL DIA 30 DE JUNY DE 2006 
 
Amb el següent ordre del dia, 
 

1.  Aprovació de l’acta de l’anterior assemblea 
2. Memòria d’Activitats 
3. Informacions generals: reorganització interna, relacions semFYC, ACMCB, finançament,... 
4. Socis d’Honor 
5. Torn obert de paraules 

Nº d’assistents: 36 
 
 
1. S’aprova sense modificacions l’acta de l’anterior assemblea. 
2. En Ricard Peiró, Secretari de la Junta de la CAMFiC, informa del motiu pel qual celebrem dues assemblees 

ordinàries l’any, exposa que l’aprovació dels pressupostos anuals s’ha de fer al gener/febrer ja que és en 
aquestes dates quan disposem dels números definitius. Per tant de moment seguirem celebrant dues 
assemblees a l’any, una a principis d’any i la segona coincidint amb el Congrés. Seguidament presenta la 
Memòria d’Activitats, fent un repàs dels Grups de Treball, Vocalies Territorials activitats de la Junta 
Directiva, seguiment altes i baixes dels socis i la figura del Membre adherit aprovada fa un any. 

3. Na M. Dolors Forés, presidenta de la CAMFiC, informa de la incorporació d’un nou Gerent, es diu Gabriel 
López Casares i és economista. Així mateix exposa que degut al creixement progressiu de les activitats de 
la CAMFiC ha estat necessari una reorganització interna, quedant doncs la que la Junta Directiva s’ocuparà 
bàsicament de línies estratègiques, relacions internes i externes i la coordinació dels GdT i Vocalies i 
Seccions; la FAP portarà un control de l’àrea economicofinancera, comercial i informàtica i les Comissions 
seran àrees específiques amb autonomia de funcionament coordinades amb la JD, FAP i GdT i altres 
comissions. Informa també la incorporació del Dr. Joan Lozano que s’ocuparà de les relacions 
institucionals, suport a la Gerència i formarà part de l’equip d’innovació des del punt de vista més 
comercial. 

4. En Ramon Velayos, Tresorer de la Junta de la CAMFiC, informa que el balanç econòmic es va presentar en 
l’anterior assemblea al febrer però fa un repàs ràpid i resumit. 

5. Na M. Dolors Forés, presidenta de la CAMFiC, informa que la semFYC estan buscant una nova seu i ens 
han proposat que anem amb ells i compartim el pis com fins ara. De moment estan buscant i quan trobin 
alguna cosa en parlarem. Exposa també que la Junta té la intenció de trencat amigablement el conveni 
amb l’ACMCB donat que no ens és gens favorable i negociar un nou conveni amb més avantatges per la 
CAMFiC. 

6. La Junta informa de les propostes dels Socis d’Honor d’enguany. Aquest any han estat dos els Socis 
elegits, en Josep M. Pepió, ha format part de la Junta, de la FAP i de diferents Grups de Treball durant 
molts anys i na M. Lluïsa Morató, metge que ve d’una altra especialitat, forma part del grup de vacunes i 
és molt apreciada dins el Grup GERMIAP i per la Junta. S´aproven els dos socis d´honor per unanimitat. 

7. S’obre el torn de precs i preguntes: 
En Francesc Borrell, Soci de la CAMFiC, presenta un document de DPO de Farmàcia i demana el 
recolzament en la taula de consens i que tingui almenys un 50% de presència. En Miquel Reguant, Soci de 
la CAMFiC, comenta que s’han de separar els dos aspectes que ha esmentat el Dr. Borrell i està d’acord 
amb una major participació. En Jaume Sellarès, Soci de la CAMFiC i expresident, comenta que està 
d’acord amb l’exposició del Dr. Borrell però no en les formes que la Junta ha presentat aquest document, 
considera que no ho estem fent bé, que aquest document abans de sotmetre’l a votació s’hauria d’haver 
posat en l’ordre del dia i d’alguna manera fer-lo coneixedor a tots els Socis. Comenta també que si volem 
que les assemblees siguin més participatives s’haurien d’anunciar prèviament tots els temes que es 
debatran i/o votaran i així incitar als Socis a assistir a les assemblees. En Ricard Peiró, Secretari de la 
CAMFiC, comenta que fa poc es va rebre el document i la petició d’exposar-lo a l’assemblea i com que 
l’ordre del dia ja estava fet, es va decidir incloure’l en el torn de paraules. Esmenta que el Estatuts 
permeten incloure temes a petició dels Socis i la Junta té potestat d’acceptar-los o no. En Jaume Sellarès, 
comenta que evidentment qualsevol soci pot expressar el què vulgui en el torn de paraules però no signar 
un document d’aprovació en nom de l’assemblea, en qualsevol cas el document hauria de signar-lo el Soci 
en particular o la Junta però en cap cas l’assemblea. En Jordi Cebrià, Soci de la CAMFiC, exposa que està 
d’acord parcialment amb el Dr. Sellarès, considera que hem de tenir flexibilitat i no ser tant formals amb 
la normativa i a més s’hauria d’aprovar aquest document i no només penjar-lo a la web sinó també 
enviar-lo massivament a totes les ABS. En Miquel Reguant, Soci de la CAMFiC, comenta que no és un 
aspecte formal sinó de fons democràtic perquè considera que s’hauria d’haver posat en l’ordre del dia 



també el canvi de local i la dissolució del conveni amb l’ACMCB. En Ricard Peiró, Secretari de la CAMFiC, 
comenta que evidentment mai es vendria un patrimoni ni dissoldre res sense haver estat en l’ordre del 
dia, de moment aquestes informacions només han estat a nivell informatiu. 
En Ricard Peiró, Secretari de la Junta de la CAMFiC, informa d’un nou projecte que consistirà en donar 
altres vies de servei al soci, serà un espai que estarà ubicat a la web i des d’allí es donaran diferents 
serveis alternatius als socis com assegurances, agències de viatges, compres on-line, etc. Aquest projecte 
l’està liderant en Joan Lozano, i l’objectiu és donar un servei exclusiu als nostres associats i arribar a tenir 
una part de les nostres activitats autofinançades beneficiant-se alhora els nostres Socis i la CAMFiC. En 
Miquel Reguant, Soci de la CAMFiC i membre del Grup d’Ètica, felicita a la Junta per la reducció dels 
ingressos que han vingut de la indústria 
En Ricard Peiró, Secretari de la Junta de la CAMFiC, disculpa a la Dra. Forés, Presidenta de la Junta de la 
CAMFiC per tenir que absentar-se de l’assemblea per compromisos ineludibles 
Na Isabel González, Sòcia de la CAMFiC, expressa la seva queixa a la Junta respecte al posicionament 
d’aquesta en el tema de la vaga. Considera que som una societat científica i no troba bé que la Junta es 
posicioni respecte aquest tema i que hagi anat en contra d’uns interessos per l’especialitat i pregunta a la 
Junta si farà una rectificació oficial com a fet el COMB, ella creu que s’ha de fer. En Sebastià Juncosa, 
Vicepresident de la Junta de la CAMFiC, comenta que aquesta decisió va ser molt estudiada per la Junta i 
es van tenir en compte les diferents opinions d’alguns socis que ens van fer arribar al respecte. La nota 
que es va fer deia clarament que es recolzaven molts dels punts pels quals es feia vaga, que enteníem 
que la decisió de fer vaga és individual però que també hi havien molts aspectes que no es veien clars i 
que en cap cas hem anat en contra. Alguns dels punts importants que la Junta no estava d’acord és p.ex. 
la no aplicació del decret de 6 hores, no estaven representats tots els sindicats, etc. Na Isabel González 
comenta a més que després de tot això surti una taula del Departament de Salut i la CAMFiC estigui en 
ella. En Ricard Peiró, Secretari de la Junta de la CAMFiC, exposa que aquesta taula té dues vessants, una 
de laboral a la que la CAMFiC no hi és perquè creuen que correspon als sindicats i l’altre de formació de 
millores de les condicions professionals que en aquesta taula la CAMFiC si que hi és i creuen és on han de 
ser com a societat científica. En Francesc Ridao, Soci de la CAMFiC i Secretari del sindicat de metges de 
Catalunya, exposa que el tema de les dues hores i mitja que ha esmentat en Sebastià Juncosa no és 
veritat ja que aquest tema va sortir els dies 25 i 26 d’abril i la CAMFiC ja s’havia posicionat molt abans en 
el mes de març. En Sebastià Juncosa, vicepresident de la CAMFiC, exposa que no entrarà en polèmica 
però el tema de les dues hores i mitja va sortir abans que la CAMFiC pengés la nota a la web. En Jordi 
Cebrià, Soci de la CAMFiC, comenta que al seu parer la Junta no va tenir prou habilitat alhora de donar 
resposta a aquesta situació i proposa que degut a que la Junta no pot estar en tot es podria crear un 
“consell de savis” que pogués reflexionar a fons grans temes. En Josep M. Pepió soci de la CAMFiC, fa una 
reflexió històrica donat que ha estat membre de la Junta, i comenta que aquest “consell de savis” en 
anteriors juntes ja s’havia plantejat perquè de vegades la solitud que se sent davant de temes importants 
és molt forta, considera que s’ha de crear aquest consell. En Francesc Borrell, Soci de la CAMFiC, 
considera que la Junta hauria de tenir molta sensibilitat en alguns temes i que de vegades és millor no dir 
res o bé donar suport. Creu que a la Junta els va faltar informació donat el poc temps que van tenir per 
prendre una decisió i que amb el comunicat que es va penjar a la web va semblar que es donés suport al 
Departament de Salut. En Sebastià Juncosa, vicepresident de la CAMFiC, comenta que en aquest tema, la 
Junta ho ha passat molt malament, en particular na M. Dolors Forés ho ha passat malament, que recullen 
totes les opinions i propostes de tots els Socis, que ho tindran en consideració i la Junta reflexionarà sobre 
el tema. Demana a na Isabel que no s’esborri com a Soci, que la Junta intentarà canalitzar millor aquests 
temes. 
 

 
I sense més temes a tractar, es dóna per tancada l’assemblea. 

       
 
Vist-i-plau 

Ricard Peiró Navarro       M. Dolors Forés García 
Secretari de la CAMFiC       Presidenta de la CAMFiC 
 
 
 


