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8 de març: 
Dia Internacional de la Dona

Està d'actualitat a la CAMFiC!
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La Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària (CAMFiC) és una
entitat femenina: té més sòcies que
socis. I per tant, tant la professió mèdica
catalana, com tot el sistema sanitari, és
femenina. Justament per aquest motiu,
lacres com la violència de gènere
(sexual i de qualsevol altre tipus), la
discriminació laboral i professional, o
altres com la mutilació genital
femenina, són viscudes amb especial
sensibilitat i comprensió per metges i
metgesses de família del nostre país. 

La data del 8 de març, Dia Internacional
de la Dona, és reivindicativa i de
caràcter internacional: al tercer món ser
dona és sinònim de pobresa, explotació
de tot tipus, i manca d’accés a la salut i
a l’educació. En el nostre mon, la data
del 8 de Març pretén dir prou a la
humiliació, a l’assetjament, la
marginació i les agressions de caràcter
masclistes, així com també aquelles
accions més subtils, quotidianes i
interessadament invisibilitzades. En
l’àmbit professional, la dona és encara
víctima de “sostres de vidre” i
d’absència en llocs rellevants de decisió.

Els professionals de la salut, i
especialment els qui tenim el privilegi
de treballar en Atenció Primària, hem
d’actuar precoçment acompanyant,
identificant i denunciant les situacions
que posin en risc la salut de la dona
sense caure en el sobrediagnòstic ni la
sobremedicalització. És responsabilitat
de totes i tots, tant des de la professió
com des del nostre àmbit personal,
construir una societat respectuosa i
igualitària.

Per tot plegat, la CAMFiC fa seus els
valors del Dia Internacional de la Dona i
respecta i recolza el dret individual de
qualsevol ciutadà a exercir els seus
drets pacíficament. 

Junta Directiva de la CAMFiC

NOTA DE
PREMSA

http://www.camfic.cat/
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_15392_EBLOG_4399.pdf
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_15392_EBLOG_4399.pdf
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_15392_EBLOG_4399.pdf


Entrevista al Grup de Treball 
Violència Masclista i 
Atenció Primària de Salut

El grup de Violència Masclista de la
CAMFiC és una reorientació del Grup de
Violència de Gènere. Explica’ns el
perquè d’aquesta reorientació i el canvi
del nom?

El grup de treball anterior, de Violència
de Gènere i AP, ha estat un grup de vida
molt llarga, amb molts somnis, molta
feina i moltes recompenses. En els últims
anys el grup es va anar apagant per
múltiples motius encara que mai es van
acabar les ganes de seguir treballant i
aportant. A partir de la reflexió sobre la
necessitat que dins la CAMFiC hi hagi un
grup sobre violència masclista, vam
decidir recomençar el projecte, més que
no pas reactivar dinàmiques, i així és com
sorgeix el Grup de Violència Masclista.

Entre totes les components del grup
vàrem decidir modificar el nom de
violència de gènere a violència masclista
tenint en compte la Llei Catalana, ja que
és el masclisme la principal causa dels
diferents tipus de violències que poden
patir les dones.

I ara, com a nou grup, quins són els
vostres principals objectius i per què?

El principal objectiu del nostre grup és
integrar l'atenció de la violència
masclista a la pràctica habitual de les
nostres consultes, i formar a les
metgesses i metges de família en
referència a la prevenció,
acompanyament, cura i recuperació de
les   víctimes   de   violències     masclistes

Entrevista a les membres del
Grup de Treball en Violència
Masclista i Atenció Primària 

L'entrevista destacada
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GdT Violència
masclista

http://www.camfic.cat/Actualitat.aspx?id=4320&tp=Noticias
http://www.camfic.cat/Actualitat.aspx?id=4320&tp=Noticias
http://www.camfic.cat/Actualitat.aspx?id=4320&tp=Noticias
http://www.camfic.cat/Actualitat.aspx?id=4320&tp=Noticias
http://www.camfic.cat/Actualitat.aspx?id=4320&tp=Noticias
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=898
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=898


des de les consultes. També volem
treballar en xarxa amb altres
professionals i entitats amb objectius
similars al nostre grup de treball, així com
fomentar la recerca en violència
masclista i atenció primària.

Com a nou grup de treball, quines seran
les vostres primeres actuacions
orientades als socis i sòcies de la
CAMFiC?

Com a grup ens estem coordinant per
iniciar formacions específiques en l’àmbit
de la violència masclista i atenció
primària en format cursos i tallers. També
estem començant a moure les xarxes
socials per tal de donar a conèixer la
nostra tasca i compartir informació,
dades i material, que creiem pot ser útil
per les sòcies i socis de la CAMFIC.

L’Atenció Primària com a primer nivell
assistencial i pilar del sistema sanitari és
un lloc primordial per a la detecció de la
violència masclista. Esteu els
professionals suficientment preparats
per aquesta detecció i seguiment? En
què cal millorar i com podeu ajudar des
del grup de la CAMFiC ?

Com bé dieu, l’atenció primària esdevé
un punt clau, però no només per a la
detecció dels casos quan ja estan
instaurats sinó també per a la seva
prevenció i posterior recuperació. Tot i
que cada vegada hi ha més professionals
formats i més iniciatives que pretenen
millorar     el     maneig       en       aquestes

06

http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_14972.pdf


situacions, creiem que encara són
insuficients. És per això, que creiem que
com a grup podem contribuir a
visibilitzar aquesta xacra i reforçar-ne la
formació, per tal d’integrar la violència
masclista dins del model biopsicosocial a
les consultes de les metgesses i metges
de família.

Finalment, com creieu que la CAMFiC us
pot ajudar en la consecució dels vostres
objectius? I en aquest sentit, què li
demaneu a la Societat?

La CAMFiC ens pot ajudar donant-nos
suport organitzatiu en reunions i en les
propostes formatives, col�laborant en
altres grups de treball, així com en la
difusió de les nostres activitats a totes les
sòcies i socis. Creiem que ser part d’una
gran entitat com és la CAMFIC pot donar
encara més visibilitat a aquest greu
problema de salut pública, que per cert,
afecta un 30% de les dones que
acudeixen a les nostres consultes cada
dia. Cal reforçar la idea que la nostra
tasca com a metgesses i metges de
família pot ser essencial per a millorar la
salut de les dones, els seus fills i filles, i
també de molts homes. I per això, volem
destacar que el Grup de Violència
Masclista està obert a la incorporació
d’altres sòcies de la CAMFIC que,
interessades en les conseqüències sobre
la salut de la violència masclista, vulguin
formar-ne part.
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"l’atenció primària esdevé un punt
clau, però no només per a la

detecció dels casos quan ja estan
instaurats sinó també per a la seva
prevenció i posterior recuperació"

http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_14972.pdf
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Grup multidisciplinar de risc
cardiovascular post part de
Catalunya

Està d'actualitat a la CAMFiC!
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Algunes dones durant l’embaràs poden desenvolupar
diabetis gestacional, hipertensió gestacional,
preeclàmpsia o eclàmpsia, i part preterme. Totes
aquestes patologies augmenten el risc de
desenvolupar malalties cardiovasculars al llarg de la
seva vida adulta posterior.

NOTA DE 
PREMSA

Es calcula que la prevalença de la diabetis
gestacional és del 9.2%, mentre que els trastorns
hipertensius de la gestació poden arribar a afectar
entre el 6 i el 8% de les embarassades en els països
desenvolupats

La Societat Espanyola de Cardiologia (SEC), a través
del grup de treball de diabetis i obesitat de la secció
de Risc Vascular i Rehabilitació cardíaca, vol
conscienciar sobre la importància de controlar
aquests factors de risc fins i tot després de l’embaràs.
Per aquest motiu s’ha iniciat el projecte “Risc vascular
a partir del 4t trimestre” amb l’objectiu de crear una
ruta assistencial multidisciplinar per fer el seguiment
d’aquestes pacients. 

http://www.camfic.cat/


Nou Grup de Treball en
abordatge transdisciplinar 
de dolor persistent - TraDoP

GdT - Grups de Treball
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GdT TraDoP

tradopcamfic

El dolor crònic és la segona causa de consulta de l’Atenció
Primària. L’evidència demostra que les teràpies no
farmacològiques són les que tenen major efectivitat en el
seu tractament.

Considerem que l’abordatge transdisciplinar del dolor
persistent no oncològic és una entitat de prou pes a
l’atenció primària per a fer-ne necessària la creació d’un
grup de treball específic dins la nostra societat que
promogui la formació dels socis en aquest sentit.

El nostre grup està format per membres de 4 disciplines
diferents (metgesses, fisioterapeutes, psicòlegs i
infermeria), pertanyents a diferents col�legis i societats
científiques (societat catalana del dolor, col�legi de
psicòlegs, societat de fisioterapeutes) amb dedicació al
dolor prèvia en altres grups de treball, fet que suma
coneixement i expertesa.

El grup neix amb la vocació d’educar sobre el dolor
persistent de manera innovadora, basada en evidència
científica i amb esperit de recerca, tant a professionals
com a pacients.
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http://www.camfic.cat/GrupsiVocalies.aspx
https://twitter.com/tradopcamfic
https://twitter.com/tradopcamfic


COCOOPSI
alertes de Març

GdT - Grups de Treball
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GdT COCOOPSI

Carme Roca, metgessa de família voluntària
a Salut Sense Sostre: “No podem esperar
que les persones sense llar vinguin a la
consulta. Les hem d’anar a buscar allà on
siguin”
“Aquí atenem d’una manera diferent, però
no pitjor. Sempre preval la salut del pacient”
Blog del COMB

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=881
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=881
https://blogcomb.cat/2022/03/22/carme-roca-metgessa-de-familia-voluntaria-a-salut-sense-sostre-no-podem-esperar-que-les-persones-sense-llar-vinguin-a-la-consulta-les-hem-danar-a-buscar-alla-on-siguin/
https://blogcomb.cat/2022/03/22/carme-roca-metgessa-de-familia-voluntaria-a-salut-sense-sostre-no-podem-esperar-que-les-persones-sense-llar-vinguin-a-la-consulta-les-hem-danar-a-buscar-alla-on-siguin/


Es tracta de la signatura d’un conveni marc entre la Sociedad Española de
Atención al Usuario de la Sanidad (SEAUS) i la Fundación de Atención Primaria
de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, amb els objectius
de promoure la realització, investigació i divulgació d’estudis sobre l’aplicació
dels Drets i Deures dels usuaris de la sanitat, promoure el diàleg entre els usuaris,
professionals de la salut i institucions sanitàries per millorar la comunicació i
participació, facilitar la formació permanent, i procurar la millora continua de la
qualitat assistencial sanitària, entre d’altres.

Conveni entre SEAUS, FAP i
CAMFiC per desenvolupar
activitats formatives

Està d'actualitat a la CAMFiC!
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A continuació, fotografies del moment de la signatura entre el President CAMFiC i
FAP, el Dr. Antoni Sisó i la Vicepresidenta de SEAUS, la Sra. Mercè Tella, acompanyada
del Tresorer de SEAUS, el Sr. Rafa Rodríguez.

Oferta formativa 
online

Actualització
otorinolaringològica
en Atenció Primària

presencial
19/04/2022

4h

Cirurgia menor en
Atenció Primària

presencial 
21/04/2022

4h

Urgències mèdiques:
Cardiològiques,

pneumològiques i
neurològiques

presencial
13/04/2022

4h
Oferta formativa 
presencial

http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8209
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8212
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=7824
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8047
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8209
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8212
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=7824
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Comunicat de la CAMFiC en 
contra de la guerra a Ucraïna

Està d'actualitat a la CAMFiC!

12

La Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària se suma al clam
unànime en contra de la guerra a
Ucraïna. Així mateix, la CAMFiC mostra
la seva solidaritat cap a la població
ucraïnesa i agermanament amb els
professionals de la salut del país.

La guerra al territori ucraïnès
esdevinguda per l’ocupació decidida pel
govern rus és un atac a la llibertat
d’Ucraïna i a les persones que hi viuen.
És sabut que qualsevol guerra afecta
directament en el benestar, la salut i els
drets de les persones. Aquests dies ens
arriben imatges esfereïdores de
persones deixant les seves llars per
exiliar-se a un país veí i centres sanitaris
que han estat atacats, sense respectar
els drets fonamentals de les persones
contemplats en la Declaració Universal
dels Drets Humans de les Nacions
Unides. A més, ens solidaritzem amb els

professionals de la salut que treballen a
Ucraïna, i que després de dos anys de
crisi sanitària per la COVID-19,
continuen donant el màxim d’elles
mateixes per atendre les persones
ferides en els atacs bèl�lics i continuen
atenent a les persones malaltes dels
diferents centres sanitaris arreu del
territori.

La Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària promou accions
que ens condueixin a la convivència
entre persones, cultures i països
fonamentant-se en valors com la
germanor, el diàleg, la convivència, la
solidaritat, la llibertat i el respecte. És
per aquest motiu, que es mantindrà al
costat de qualsevol acció política i social
que promogui l’aturada immediata de
la violència a Ucraïna i condemna
fermament la guerra.

NOTA DE 
PREMSA

http://www.camfic.cat/
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_15392_EBLOG_4399.pdf
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_15392_EBLOG_4399.pdf
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_15392_EBLOG_4399.pdf


Membres del grup de treball en Salut Digital de la CAMFiC paticipen a la mHealth
Barcelona Conference del passat 24 de Febrer celebrat al Movistar Centre, organitzat
per la fundación iSYS i amb la col�laboració del eHealth Centre UOC i de la CAMFiC.

El Grup de Salut Digital al
mHealth BCN conference

GdT - Grups de Treball
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GdT Salut Digital

La jornada va comptar amb la inauguració del Dr. Antoni Sisó, president de la CAMFiC.
La primera taula va ser la dels experts, amb la moderació de la Dra. Iris Alarcón i la
participació del Dr. Francesc Alós ambdos membres del grup de treball en Salut
Digital.

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=982
https://www.fundacionisys.org/es/eventos/17-mhealth-bcn-conference-2022-el-valor-de-la-mhealth?date=2022-02-24-09-30&dt=1642611620816
https://www.youtube.com/watch?v=Ilp-7NNX_HE
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=982


Cataluña: nuevos perfiles profesionales en AP en
lugar de más médicos y enfermeras
Un plan de la Generalitat, avalado por un informe
de la AQuAS, causa estupefacción en la Camfic, que
lleva tiempo alertando del déficit de sanitarios.
Entrevista a  Antoni Sisó, president CAMFiC a
Diario Médico

Sanitarios catalanes piden cambios en
el sistema tras dos años del primer
caso
Antoni Sisó a la Cadena COPE

La medicina familiar pide más
médicos en los CAP antes que nuevos
perfiles
Antoni Sisó a Agència EFE

Declaracions d'Iris Alarcon
A Catalunya Migdia de 
Catalunya Radio min 29:37

vocalia COMUNICACIÓ

És notícia!
Comunicació: Atenció Primària i MFiC

14

La medicina familiar demana més
metges als CAP abans que nous perfils
Antoni Sisó a La Vanguardia

Sanitarios catalanes piden cambios en
el sistema de salud dos años después
del primer caso de Covid
Europa Press

El risc d'automedicar-se
En volem parlar amb Míriam Oms, responsable de
Farmàcia de l'Atenció Primària Metropolitana Sud i
Laura Conangla, vocal de la Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunitària.
Fet a mida - La Xarxa de tv locals

Declaracions d'Antoni Sisó
Hora 14 Radio Barcelona Cadena Ser
min 15:37 

L'atenció primària se sent
“abandonada” després de dos anys de
pandèmia
Antoni Sisó a elMon.cat

El consumo de psicofármacos se
dispara en Tarragona
Jordi Daniel i Enric Aragonès a el Diari
de Tarragona

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=913
https://diarisanitat.cat/el-burnout-entre-els-metges-de-familia-es-va-multiplicar-per-10-durant-la-pandemia/
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?3181-01-rgc2ceiwd76saxBT5WButOA-3175-45770-0-25052562-9186-NA==
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?11-01-qw2OmpXfF55dL1149N4PmeA-3175-45770-0-24493534-9186-NA==
https://www.diariomedico.com/medicina/politica/cataluna-nuevos-perfiles-profesionales-en-ap-en-lugar-de-mas-medicos-y-enfermeras.html
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/noticias/sanitarios-catalanes-piden-cambios-sistema-tras-dos-anos-del-primer-caso-20220225_1913367
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/noticias/sanitarios-catalanes-piden-cambios-sistema-tras-dos-anos-del-primer-caso-20220225_1913367
https://efs.efeservicios.com/foto/medicina-familiar-pide-mas-medicos-cap-perfiles/55008173325
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14-a-15-h-08032022/audio/1128092/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14-a-15-h-08032022/audio/1128092/
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=913
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?4020-01-tgfgtLjCU3ZkwSc0Hv0k5lw-3175-45770-0-25885481-9186-NA==
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-sanitarios-catalanes-piden-cambios-sistema-salud-dos-anos-despues-primer-caso-covid-20220225090848.html
https://www.alacarta.cat/fetamida/tall/el-risc-d-automedicar-se
https://beteve.cat/btv-noticies-migdia/btv-noticies-migdia-1956/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14-a-15-h-23112021/audio/1116785/
https://diarisanitat.cat/el-burnout-entre-els-metges-de-familia-es-va-multiplicar-per-10-durant-la-pandemia/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_cataluna_hora14catalunya_20220304_140614_143000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_cataluna_hora14catalunya_20220304_140614_143000/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14-a-15-h-23112021/audio/1116785/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14-a-15-h-23112021/audio/1116785/
https://diarisanitat.cat/el-burnout-entre-els-metges-de-familia-es-va-multiplicar-per-10-durant-la-pandemia/
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?83474-01-tGgu9uPhkYriZbRTDPxebsw-3175-45770-0-26038974-9186-NA==
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?3181-01-rgc2ceiwd76saxBT5WButOA-3175-45770-0-25052562-9186-NA==
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?485-01-tCOf7YBmHh4HgTgVyLhjiiA-3175-45770-0-26052883-9186-NA==
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@ViolenciesAP
Avui hem fet el primer assaig general del taller
"Cronologia del maltractament" pel Congrés de la
Camfic de Girona  @GironaCAMFIC

@ecoapcat
Si barregem R4 de Família,amb docents cracks i un
ecograf ultraportatil...passa això Ecografia clínica
#pocketus#larevolucio 

Segueix la llista de twitter amb tots
els grups de treball

Declaracions de Pilar Babi del GdT de
Violència masclista
Hoy por hoy, Cadena SER min 3:57

L’atenció primària, pendent de
l’evolució de la grip a Catalunya
 Jordi Mestres a Onda Cero Radio

“Primaria debe priorizar en médicos de
Familia y no en otros perfiles”
Antoni Sisó a Redacción Médica

Psicòlegs i nutricionistes no
assistencials: remers o passatge?
Joan Gené al Diari de la Sanitat

@congresCAMFiC
Si voleu saber tot el que tenim preparat al
#tempsdeCAMFiC no us perdeu l'especial congrés 
del #capçaleraCAMFiC

Declaracions de Jordi Mestres
valorant el fi de les quarantenes.
Informatiu Migdia a RAC1 min 6:10

Declaracions de Jordi Mestres sobre
les no quarentenes
Via Lliure a RAC1 min 36:05

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14-a-15-h-23112021/audio/1116785/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14-a-15-h-23112021/audio/1116785/
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?3181-01-rgc2ceiwd76saxBT5WButOA-3175-45770-0-25052562-9186-NA==
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?3181-01-rgc2ceiwd76saxBT5WButOA-3175-45770-0-25052562-9186-NA==
http://twitter.com/ViolenciesAP
https://twitter.com/cocoopsi
https://twitter.com/cocoopsi
https://twitter.com/cocoopsi
http://twitter.com/ecoapcat
https://twitter.com/hashtag/pocketus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/larevolucio?src=hashtag_click
https://twitter.com/i/lists/720244036146184192
https://twitter.com/i/lists/720244036146184192
https://play.cadenaser.com/audio/ser_barcelona_hoyporhoycatalunya_20220328_082000_083000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_barcelona_hoyporhoycatalunya_20220328_082000_083000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_barcelona_hoyporhoycatalunya_20220328_082000_083000/
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/noticies/latencio-primaria-pendent-levolucio-grip-catalunya_20220324623ca14d43a63f0001c79380.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-sanitarios-catalanes-piden-cambios-sistema-salud-dos-anos-despues-primer-caso-covid-20220225090848.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-sanitarios-catalanes-piden-cambios-sistema-salud-dos-anos-despues-primer-caso-covid-20220225090848.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-familiar-y-comunitaria/-primaria-debe-priorizar-en-medicos-de-familia-y-no-en-otros-perfiles--5475
https://diarisanitat.cat/psicolegs-i-nutricionistes-no-assistencials-remers-o-passatge/
http://twitter.com/congrescamfic
https://twitter.com/cocoopsi
https://twitter.com/cocoopsi
https://twitter.com/cocoopsi
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14-a-15-h-23112021/audio/1116785/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14-a-15-h-23112021/audio/1116785/
https://api.audioteca.rac1.cat/embed/12ca87cb-9747-41eb-a5c9-1b129b2d9d5b
https://api.audioteca.rac1.cat/embed/12ca87cb-9747-41eb-a5c9-1b129b2d9d5b
https://api.audioteca.rac1.cat/embed/12ca87cb-9747-41eb-a5c9-1b129b2d9d5b
https://api.audioteca.rac1.cat/embed/16bc56ce-2dc4-468d-9af8-4c4769acec3d
https://api.audioteca.rac1.cat/embed/16bc56ce-2dc4-468d-9af8-4c4769acec3d
https://api.audioteca.rac1.cat/embed/16bc56ce-2dc4-468d-9af8-4c4769acec3d
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“La covid es quedarà entre nosaltres i hem
d’aprendre a conviure-hi”
Entrevista a Xavier Cantero, metge de família del
CAP Igualada urbà i vocal de l'Anoia, a la veuAnoia

El Dr. Rafa Ramos, soci de la CAMFiC, catedràtic de
Medicina Familiar i Comunitària
De fet, és el segon catedràtic de Medicina Familiar i
Comunitària de l’estat espanyol.

Es busca metge per treballar al poble
La dificultat per trobar un relleu als metges que es
jubilen s'afegeix a la llarga llista d'amenaces que
pesen sobre la Catalunya despoblada
Jesus Pujol va parlar amb Catalunya Radio Lleida

Pila Babi: "La violència masclista no es pot abordar
a la consulta preguntant «A vostè la maltracten?»"
@PRourera és metge de família al CAP La Pau de
Barcelona i membre del grup de violència
masclista de @CAMFiC

https://veuanoia.cat/dr-xavier-cantero-metge-de-familia-la-covid-es-quedara-entre-nosaltres-i-hem-daprendre-a-conviure-hi/
https://veuanoia.cat/dr-xavier-cantero-metge-de-familia-la-covid-es-quedara-entre-nosaltres-i-hem-daprendre-a-conviure-hi/
https://veuanoia.cat/dr-xavier-cantero-metge-de-familia-la-covid-es-quedara-entre-nosaltres-i-hem-daprendre-a-conviure-hi/
https://veuanoia.cat/dr-xavier-cantero-metge-de-familia-la-covid-es-quedara-entre-nosaltres-i-hem-daprendre-a-conviure-hi/
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?3181-01-rgc2ceiwd76saxBT5WButOA-3175-45770-0-25052562-9186-NA==
http://www.camfic.cat/Actualitat.aspx?id=4406&tp=Noticias
https://www.ccma.cat/catradio/catalunya-al-dia/es-busca-metge-per-treballar-al-poble/noticia/3153542/
https://veuanoia.cat/dr-xavier-cantero-metge-de-familia-la-covid-es-quedara-entre-nosaltres-i-hem-daprendre-a-conviure-hi/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14-a-15-h-23112021/audio/1116785/
https://www.ara.cat/societat/violencia-masclista/violencia-masclista-necessita-mateixa-atencio-consulta-diabetis-entrevista-pilar-babi-metgessa-camfic_128_4314111.html?utm_medium=social&utm_campaign=echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1648406854
https://veuanoia.cat/dr-xavier-cantero-metge-de-familia-la-covid-es-quedara-entre-nosaltres-i-hem-daprendre-a-conviure-hi/
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?3181-01-rgc2ceiwd76saxBT5WButOA-3175-45770-0-25052562-9186-NA==


Nou tríptic sobre Sarna
GdT - Grups de Treball
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GdT Dermatologia
GdT COCOOPSI

La Comissió de Cooperació i Salut Internacional i el Grup de Dermatologia de la
CAMFiC han editat un tríptic sobre la sarna o escabiosi.

Es tracta d’un full formatiu on s’explica el diagnòstic i com cal tractar els casos i els
seus contactes. També exposa les mesures higièniques imprescindibles, ja que la
sarna es transmet indirectament a través d’objectes com roba de vestir, roba de llit o
tovalloles.

Autors/es: Alba Martinez Satorres, Carme Saperas Pérez, Marta Arcarons
Martí, Francisco Javier Fernández Segura, Carme Roca Saumell, Núria

Serre Delcor i Mireia Serrano Manzano

DESCARREGA
TRIPTIC

Fotoprotecció, cuida
la teva pell

online 

2,5h

DERMATOCAMPUS.
Actualització en

patologia tumoral i
tècniques terapèutiques

de la pell

online

21h

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=883
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=883
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=881
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8227
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8245
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8047
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8227
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8245


IV Jornada Observatori de
Medicina de Família al
Maresme

Està d'actualitat a la CAMFiC!

vocalia del Maresme
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Cada dia afrontem molts problemes
assistencials generats per una nova
realitat sanitària, i encara
n’arrosseguem d’altres que no estan
resolts. 

Estimem molt la nostra professió i la
població que atenem, per aquest motiu
volem aportar una part de la solució
davant una evident fragilitat del sistema
de salut, una llum que parli del futur
amb esperança i ens expliqui com el
sistema sanitari s’adaptarà perquè la
figura del Metge de Família no quedi
esvaïda en els models d’Atenció
Primària que sorgeixen d’aquest nou
escenari. Necessitem també
reconeixement i medis per afrontar
aquest futur. 

Amb aquesta mirada transformadora us
proposem debatre del futur de la nova
Atenció Primària convidant-vos a la IV
Jornada de l’Observatori de Medicina de
Família, actualment format per més de
90 metges de les comarques del
Maresme, Vallès Oriental, Barcelonès i
Berguedà. La jornada d’enguany tindrà
dues taules rodones, la primera per
tractar  com  les  noves  tecnologies  i  la

intel�ligència artificial poden ajudar a
millorar l’atenció sanitària dels equips
d’atenció primària, la segona tractarà
sobre els models organitzatius i els
nous rols assistencials de l’Atenció
Primària al voltant de la figura del
Metge de Família per aquest segle XXI i
com encaixa a les organitzacions. 

La jornada està oberta a tots els
professionals del món sanitari i
especialment dedicada als metges
sentinelles de l’Observatori MFiC. 

Volem retrobar-nos i compartir les ganes de
millorar l’exercici de la nostra professió
mitjançant el coneixement científic i la
humanitat que ens caracteritza, visualitzant
com ens ho farem els propers anys per
continuar endavant. 

Toni Casanova, Elena Zurilla, Maria
Bartolomé, Teresa Gros, Estíbaliz López,
Mercè Jiménez, Maica Barreiro, Susana
Curós, Pere Torán i Juancho Montero.

ESPAI DE LA
VOCALIA DEL

MARESME

http://camfic.cat/congres/XXVIII/presentacio.aspx
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=923
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=925
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=925


Taula rodona: Noves tecnologies per a l’Atenció
Primària

19

05/05

11 - 14h

Centre Cívic “La Fàbrica”
Cabrils

INSCRIPCIO 
I DETALL

PROGRAMA

T'apuntes a la vocalia?

vocalia_maresme@camfic.cat

Estratègia TIC a Catalunya. Present i Futur.
Intel�ligència Artificial com a eina d’ajuda per als
professionals d’Atenció Primària.
.La consulta virtual, impacte en l’Atenció Primària
i la bretxa digital.
La consulta virtual des de la mirada de la
ciutadania.

OBSERVATORI MFiC. Resum executiu.
Observacions 2022-2023.

Taula rodona: La metgessa de família a l’atenció
primària del futur. Canvi de funcions?

Ha caducat el model de metgessa de família?
Els usuaris, la metgessa de família i l’Atenció
Primària
Nous models assistencials al voltant de
l’especialista en Medicina Familiar i Comunitària?

Observatori de la medicina
familiar i comunitària al
Maresme (OMFAM):
Impacte de la pandèmia
COVID-19 sobre el burnout
professional 2021.
But At Prim Cat 2021;39:16

Observatori de la medicina
de família al Maresme: una
anàlisi de la complexitat
assistencial 2019.
But At Prim Cat 2019;37:37

http://www.butlleti.cat/ca/Vol39/iss3/3
http://www.butlleti.cat/ca/Vol39/iss3/3
http://www.butlleti.cat/ca/Vol37/iss4/2
http://www.butlleti.cat/ca/Vol37/iss4/2


29 d'Abril, nit CAMFiC
Està d'actualitat a la CAMFiC!
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Palau de Congressos de Girona (Pg. de la Devesa, 35)

Divendres 29 d’abril de 2022 a les 21:00

Reserva la teva entrada, 
necessitem saber quantes croquetes faran falta !

Mira el que va
donar de si la
#NitCAMFiC
2019

Us convidem a vosaltres, socis i sòcies de la CAMFiC, a la Nit CAMFiC. És una Nit per
aturar-nos un moment, agafar aire del nostre dia a dia i celebrar-nos: celebrar que
estimem la nostra especialitat, celebrar la bona feina que fem, celebrar que som una
societat científica forta, celebrar el companyerisme i l'amistat.

Us esperem en una Nit on s'entregaran els reconeixements al soci/sòcia d’honor i
Premis CAMFiC i compartirem una bona estona tot sopant i gaudint plegats/des.

Celebrem la medicina familiar i comunitària!

 Gestión clínica de la consulta
 Mejora en la gestión del proceso de atención
 Gestión de la incertidumbre clínica
 Prevención Cuaternaria
 Calidad y seguridad en el paciente
 Herramientas y facilitadores para la
comunicación integral
 Liderazgo clínico
 Investigación en el ámbito de la Atención
Primaria (Optativo)
 Formación y aprendizaje en el entorno
profesional (Optativo)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

http://miap.fundacionap.org/
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8503
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8503
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8503
https://twitter.com/search?q=%23nitcamfic&src=typed_query&f=live
http://miap.fundacionap.org/docs/mod2.pdf
http://miap.fundacionap.org/docs/mod3.pdf
http://miap.fundacionap.org/docs/mod4.pdf
http://miap.fundacionap.org/docs/mod6.pdf
http://miap.fundacionap.org/docs/mod7.pdf
http://miap.fundacionap.org/docs/mod8a.pdf
http://miap.fundacionap.org/docs/mod8b.pdf


I Premio de Investiga
ción en Medicina de Familia
SALVADOR TRANCHE

Recerca - Beques, Premis i Ajuts

21

La Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (semFYC), a través de la
Secció de Recerca, convoca el I PREMI D'INVESTIGACIÓ EN MEDICINA DE FAMÍLIA
SALVADOR TRANCHE a la tesi doctoral realitzada i a l'article científic publicat de més
interès per a la Medicina de Família.

Plaç d'enviament de
sol�licituds fins el 04 de Maig
de 2022.

Podran optar al premi totes les
persones que siguin professionals
en actiu de la salut dins làmbit de
la Medicina Familiar i Comunitària i
estiguin associades a la semFYC.

del 03/10/2022 al 08/05/2024

calendari

híbrid online - presencial
seu CAMFiC Barcelona

organitzen:

http://miap.fundacionap.org/
http://miap.fundacionap.org/
https://www.semfyc.es/nace-el-i-premio-de-investigacion-en-medicina-de-familia-salvador-tranche/
http://miap.fundacionap.org/docs/calendario.pdf


Agenda
No et perdis cap data important

22

5

1 2 3

4 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 29 30

ABRIL

28

3

1

2 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 27 28

MAIG

26 29

30 31

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 24 25

JUNY

23 26

27 28 29 30 1 2

Trobes a faltar alguna activitat?

informans@camfic.cat
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05/04

19h

Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya

Sessió extraordinària per a la recepció de l'Acadèmic:
Dr. Josep M. Vilaseca i Llobet: “De la Revolució
Tecnològica a la perplexitat de la Medicina actual”

05/05

11 - 14h

Centre Cívic 
“La Fàbrica” Cabrils

IV Jornada Observatori de Medicina de Família al
Maresme. NOUS ROLS I NOVES TECNOLOGIES PER A
L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DEL FUTUR: COM ENCAIXA LA
MEDICINA DE FAMÍLIA?

28/04

21h

Palau de Congressos
de Girona

Nit CAMFiC. Us esperem en una Nit on s'entregaran
els Premis CAMFiC i compartirem una bona estona
tot sopant i gaudint. Celebrem la medicina familiar i
comunitària!

INSCRIPCIÓ

28-30/04

3 dies

Palau de Congressos
de Girona

28è Congrés CAMFiC - Girona #TempsdeCAMFiC
Ens RETROBAREM amb companys i companyes, ens
RETROBAREM amb l’especialitat, ens RETROBAREM
amb l’aprenentatge presencial, ens RETROBAREM
amb els congressos, ens RETROBAREM amb CAMFiC.

INSCRIPCIÓ

30/06 - 1-2/07

3 dies

Fibes - Palacio de
Congresos y
Exposiciones Sevilla

XLII Congreso de la semFYC - Sevilla
Como sucediera en la era de las exploraciones, cada
viaje emprendido en Medicina de Familia es una
travesía compartida que nos abre la puerta al futuro.

http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_15440_FORM_8520.pdf
https://congresodelasemfyc.com/home
https://www.youtube.com/channel/UCMaS5RbES0iwiLlziRosoFA
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8503
http://camfic.cat/congres/XXVIII/presentacio.aspx


Recerca - Beques, Premis i Ajuts
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II Jornada de
Recerca dels
residents CAMFiC 

XXII Jornada de
Residents de la
MFiC 

GdT - Grups de Treball

28/04

8:45 - 12h

Palau de Congressos de
Girona

28/04

12:15 - 14h

Palau de Congressos de
Girona

Taller d’Urgències MacGyver.

Taller d’Abordatge de l'insomni.
Tècniques de meditació
pràctiques per implementar en
consulta.

Taller de Via subcutània en el
maneig de pacients en cures
pal�liatives domiciliàries. Tips
pràctics.

INSCRIPCIÓ

Plaç d'enviament de
sol�licituds fins el 20
d'Abril de 2022.

La convocatòria s’adreça
a metges i metgesses
residents de quart any
de MedicinaFamiliar i
Comunitària i que hagin
estat seleccionats per
les seves Unitats
Docentsper presentar el
seu treball de recerca.

INSCRIPCIÓ

BASESvocalia RESIDENTS

http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8523
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8524
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_15443_FORM_8524.pdf
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=914
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=914


Capçalera especial 
28è Congrés CAMFiC

Nou tríptic per al
maneig de la Sarna

Guia Pràctica d'HTA en
Atenció Primària

Consulta les darreres publicacions

Çcongrés
sostenible

693
treballs

presentats !

capçalera
#Tempsde

CAMFiC

visita guiada
a ;) Girona

programa #Tempsde
CAMFiC

25

http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_15024.pdf
https://issuu.com/camfic/docs/c_247_tempsdecamfic
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_15413.pdf
http://www.camfic.cat/Actualitat.aspx?id=4418&tp=Noticias
https://issuu.com/camfic/docs/c_247_tempsdecamfic
https://issuu.com/camfic/docs/c_247_tempsdecamfic
https://issuu.com/camfic/docs/c_247_tempsdecamfic
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8501
http://camfic.cat/congres/XXVIII/programa.aspx
https://twitter.com/search?q=%23tempsdecamfic&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/search?q=%23tempsdecamfic&src=typed_query&f=live



