Benvolguts amics i amigues,
Fa uns anys varem assumir la tasca de dirigir la Societat Catalana de Medicina
d’Urgències (L’Acadèmia) i l’Associació Catalana de Medicina d’Emergències (SEMES
de Catalunya), amb el compromís de fusionar les dues societats existents a
Catalunya en una sola mantenint les avantatges dels socis de l’Acadèmia i de
SEMES.
No ha estat una tasca fàcil però finalment hem assolit l’acord necessari amb
l’Acadèmia i SEMES, que us convidem a aprovar a l’assemblea extraordinària que
efectuarem el dia 30 de setembre a les 18,30 hores en segona convocatòria, que
permet crear la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències
(SOCMUE).
L’acord es important ja que ens permet formar part de l’Acadèmia com la resta de
les especialitats mèdiques de Catalunya, cal recordar que la vocació de la Societat
Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències es la de ser una especialitat mes
dintre del ventall d’especialitats via MIR existents, i de SEMES.
El model de fusió entre les dues societats i d’integració total a l’Acadèmia es similar
al que ja s’ha produït amb anterioritat entre Societats que no formaven part de
l’Acadèmia com poden ser la Societat Catalana de Pediatria i la Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunitària. El model comportarà poder gaudir de les
instal·lacions de l’Acadèmia amb les condicions de la resta de socis, es a dir sense
cost afegit, i de la resta de serveis als socis que podeu veure a la pàgina web de
l’Acadèmia (www.academia.cat), entre els que cal destacar l’accés gratuït a la
Biblioteca Digital Josep Laporte i a totes les activitats que organitza l’Acadèmia i la
resta de societats científiques i filials.
Aquesta fusió de les dues societats i integració a l’Acadèmia permet a la SOCMUE
ser l’únic referent a Catalunya per temes de Medicina d’Urgències i Emergències i
per tant facilitar les relacions amb l’administració i amb la resta de societats
científiques, en una època en la que l’acreditació i avaluació de competències estarà
sens dubte vinculada a les societats científiques i a l’Acadèmia.
Per aquells que no sou socis de l’Acadèmia suposarà un cost afegit en les quotes
que abonareu amb un període de transició de quatre anys. Aixó suposarà
aproximadament:
-

primer any: 5,70 € per als metges, 2,80 € per les infermeres/ infermers i
1,90 € per als tècnics, cada trimestre
segon any: 11,40 € per als metges, 5,70 € per les infermeres/ infermers i
3,80 € per als tècnics, cada trimestre
tercer any: 17,10 € per als metges, 8,50 € per les infermeres/ infermers i
5,70 € per als tècnics, cada trimestre
quart any i successius: 22,75 € per als metges, 11,40 € per les infermeres/
infermers i 7,60 € per als tècnics, cada trimestre

Per aquells que no sou socis de SEMES suposarà una quota anual de 42,00 €.
Cal fer menció que per participar de forma gratuïta de les activitats de la SOCMUE
caldrà ser soci de SEMES i de l’Acadèmia i que la quota d’inscripció dels no socis, a
diferencia de les activitats organitzades fins ara, s’ajustarà al preu de mercat de les
activitats de formació continuada acreditada.
Aquesta es la culminació d’una fusió imprescindible i necessària en aquests moment
de canvis al nostre país i per tant fonamental, per aquest motiu os encoratjo a
participar de l’assemblea extraordinària i a que os desplaceu per dipositar el vostre
vot de suport a la fusió, que una vegada aprovada pels socis signaran SEMES i
L’Acadèmia.
Salutacions cordials i fins el 30 de Setembre a l’assemblea.
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