
     
 
Barcelona, 10 de juliol de 2009 
 
Benvolgut/da amic/ga soci/a: 
 
Com ja deus saber, recentment s’han celebrat eleccions per escollir una nova Junta 
Directiva a la SOCMUE. Gràcies al vostre suport que, des d’aquestes línies volem 
agrair sincerament, hem estat elegits per un període de 4 anys. 
 
Un cop constituïda legalment la nova Junta Directiva, volem aprofitar l’ocasió per 
presentar-nos, saludar-vos i manifestar-vos tot el nostre compromís amb vosaltres. La 
nostra il·lusió no supera la responsabilitat que hem assumit de treballar decididament 
per a la SOCMUE i, en definitiva, per a tots els socis, actualment més de 900. 
 
Tant és així que, a part de estar atents i mirar de donar satisfacció a totes les vostres 
inquietuds, neguits i suggeriments futurs, des d’ara mateix, volem concretar i explicitar 
el nostre programa, el nostre compromís amb vosaltres, per a aquests propers 4 anys. 
 
Com a objectiu general, la SOCMUE ha de ser el vincle d’unió dels 3 col·lectius 
professionals dedicats a les urgències i emergències, i el catalitzador d’inquietuds i 
reptes actuals i futurs en els camps docents i de recerca, sense oblidar els aspectes 
professionals més rellevants intrínsecs a la Medicina d’Urgències i Emergències. 
 
Seran objectius específics: 
 

- Donar a conèixer i promocionar la SOCMUE dins dels col·lectius professionals 
dedicats a l’atenció d’urgències i emergències. Aquest fet s’haurà de concretar 
en l’increment progressiu del nombre de socis adscrits a la SOCMUE. 

- Posar-nos a disposició de l’Administració en tots aquells temes que tinguin a 
veure amb l’activitat assistencial, docent i investigadora dels professionals 
d’urgències i emergències, alhora que reclamar la nostra presència en tots 
aquells fòrums de discussió que ens impliquin com a  col·lectiu.  

- Revertir en vosaltres, els socis, gran part de les quotes que, anualment, aporteu a 
la SOCMUE, de forma que sigui palès i clar el retorn d’inversió que la Societat 
realitzarà. Aquest retorn d’inversió es concretarà amb: 

o Consolidació i ampliació de les “Jornades de l’Acadèmia” que tan bona 
acollida han tingut en les darrers anys. 

o Diversificació dins del territori català d’aquestes “Jornades”, de forma 
que progressivament tots els socis en tinguin accés, ja sigui pel 
desplaçament geogràfic de les mateixes o per la seva difusió en la pàgina 
web de la Societat. 

o Millora i potenciació de l’actual pàgina web, la qual ha d’esdevenir una 
eina d’informació i comunicació bidireccional entre la Junta Directiva i 
el soci, a on aquest senti propera la gestió del dia a dia de la Societat. 

o Creació de beques i premis per estimular la recerca. 
o Disseny i posada en marxa d’un programa formatiu que inclogui aquells 

aspectes essencials per la nostra pràctica professional. Aquest programa 
estarà, al menys parcialment, finançat per la pròpia SOCMUE. 

o Potenciació dels actuals Grups de Treball operatius i creació de nous, tot 
sent sensible als suggeriments i necessitats del soci.  



o Finançament de projectes, preferentment nascuts en el sí dels Grups de 
Treball, encara que no en exclusivitat. 

o Assessorament científic per a l’elaboració de treballs de recerca o per a la 
preparació d’abstracts. 

- Tractar amb l’Administració la necessitat de definir un Model d’Urgències i 
Emergències Català, amb el compromís ferm de la mateixa al seu 
desenvolupament futur. 

 
En definitiva, creiem sincerament que es tracta d’uns objectius que persegueixen 
apropar-vos la SOCMUE tan estretament com sigui possible, perquè esdevingui 
l’autèntica i única eina catalitzadora de tota la gent que es dedica a l’assistència de la 
patologia urgent al nostre país, Catalunya.  Nosaltres no defallirem en intentar-ho.  
 
Una abraçada a tots, 
 
 
 
 
 
Junta Directiva SOCMUE 


