Programa de la candidatura encapçalada pel Dr. Casadesús a les eleccions de la
Junta directiva de l’Associació Catalana de Metges Forenses (ACMF)/2022
L’ACMF al llarg de la seva trajectòria ha estat un valuós instrument per a crear una
comunitat de professionals i investigadors dedicats a la medicina legal i forense. Amb
el transcurs del temps i l’evolució de la medicina forense, pensem que aquest és un
moment per redefinir/actualitzar els objectius de l’Associació d’acord amb el
creixement de l’abast professional, els requeriments formatius i l’avenç tecnològic.
Sense menystenir la tasca que s’ha fet fins ara, pensem que hi ha moments en els
quals un canvi pot aportat noves visions, perspectives i maneres de fer que poden ser
enriquidores i afavorir el creixement. Per tot això us presentem els trets i objectius que
plantegem en el nostre programa.
Programa
Organització i dinàmica de l’associació
- Actualitzar i dinamitzar l’ACMF mitjançant la revisió i modificació dels estatuts
vigents
- Afavorir que l’Associació esdevingui realment un punt de trobada de tots
aquells que treballem en l’àmbit de les ciències forenses.
- Potenciar els mitjans telemàtics per afavorir una comunicació i informació
fluida; dinamitzar la web i Integrar i donar visibilitat de l’Associació a les xarxes
socials.
- Comunicar/Debatre amb els socis els diferents aspectes professionals i
organitzatius que ens afectin
- Reduir la quota d’associat als metges residents.
Àrea de formació i científica
- Impulsar i dinamitzar les Jornades Catalanes de Medicina Legal i Forense
- Revitalitzar la dimensió formativa: establir un programa de sessions de
formació continuada i d’actualització en els diversos àmbits de les ciències
forenses; fomentar la realització de cursos especialitzats i promoure la creació
d’un postgrau propi de l’Associació
- Promoure la investigació científica mitjançant la creació de “Premis anuals” als
millors articles publicats a la REML.
- Promoure el desenvolupament de la medicina legal i forense mitjançant la
creació de grups de treball amb identitat pròpia i àmbit d’actuació, comptant
amb la col·laboració de tots els socis.
- Col·laborar amb les Universitats i altres societats científiques pel
desenvolupament científic i tècnic.

Per dur a terme tot això comptem amb la vostra inestimable col·laboració

Barcelona, 28/02/2022

