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Índex del contingut: 

1. Què és un Grup de Treball en Pneumologia?  

2. Qui pot proposar un Grup de Treball? 

3. Requeriments per a la formació d’un Grup de Treball 

4. Funcions de la SOCAP sobre els Grup de Treball 

5. Dissolució d’un Grup de Treball 
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Els membres de la  Societat Catalana de Pneumologia poden constituir-se en 

Grups de Treball per aprofundir sobre un aspecte concret dins l'àmbit de les 

malalties respiratòries. Els grups han de ser multicèntrics i idealment 

multidisciplinaris en la mesura del possible, i tot això dins el marc de la normativa 

de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la  Salut de Catalunya i de Balears. 

 

1. Què és un Grup de Treball en Pneumologia? 

• Un Grup de treball de Pneumologia de la SOCAP és un conjunt de membres  

amb interès en un tema o en una patologia respiratòria concreta. El Grup de 

Treball té com a finalitat afavorir i compartir la pràctica clínica, així com 

promoure la docència, la investigació i la divulgació del seu coneixement. 

 

2. Qui pot proposar un Grup de Treball? 

• Els grups de treball es poden crear per iniciativa de la Junta o per sol·licitud 

dels membres interessats. En aquest darrer cas es remetrà la proposta a la 

Junta de la SOCAP on consti: 

o Nom proposat pel Grup de Treball / Àrea de treball en què està 

interessat 

o Presentació 

o Objectius 

o Pautes de treball general 

o Nom, adreça, centre de treball i adreça electrònica dels seus 

membres 

o Persona del grup que actuarà com a coordinador i que serà 

l'interlocutor amb la Junta de la Societat. Aquest càrrec s’haurà de 

renovar cada 4 anys 

o Es pot aportar documentació específica del grup com publicacions, 

presentacions a congressos, activitat en l’àrea específica... 
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3. Requeriments per a la formació dels Grups de treball 

• Ser un mínim de 4 membres, com a mínim un d’ells ha de ser membre de la 

SOCAP i la resta, com a mínim, pertànyer a alguna societat de l’Acadèmia 

de les Ciències Mediques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Han de 

pertànyer a 4 centres diferents 

• Compromís de realitzar reunions periòdiques, com a mínim 3 a l’any, de les 

que n’ha de constar una acta.  

• Quan es duguin a terme activitats pròpies del grup s’ha d’informar i consultar 

el calendari amb la junta 

• Fer informe anual del Grup de Treball 

• Presentar-ho a l’assemblea anual de socis 

 

4. Funcions de la SOCAP sobre el Grup de Treball 

• La SOCAP donarà suport institucional a les diferents activitats del Grup de 

Treball 

• Facilitarà els espais per a dur a terme les reunions periòdiques i activitats 

del Grup de Treball (aules a l’Acadèmia) 

• Facilitarà la divulgació de les reunions i del que requereixi el grup a través 

del correu electrònic als socis i del Web 

• La SOCAP pot concedir un lloc específic al Web de la societat, i fer difusió 

a les xarxes social, on publicar el que es consideri pertinent en relació al 

Grup de Treball, si aquest ho sol·licita. 

 

5. Dissolució d’un Grup de Treball 

Un Grup de Treball es podrà dissoldre per: 

• Acord dels propis membres 

• Per decisió de la Junta Directiva de la SOCAP, per incompliment de la 

normativa 

 


