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A la portada del capçalera de Novembre
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grups de treball, vocalies i junta. SOM-HI!!
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COCOOPSI 
alertes de Desembre

GdT - Grups de Treball

04

GdT COCOOPSI

Memòria
Cocoopsi 19-21

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=881
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=881


Agenda, no t'ho perdis!
No t'ho perdis !
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Formació online

Formació presencial

Si ets soci/sòcia
de la CAMFiC

 
MES DE 100h

de formació
GRATUÏTA !!

consulta la formació
externalitzable

GRUPS DE TREBALL
DE LA CAMFIC

20 d'Abril de 2023
Convocatòria
Eleccions Vocalía
Maresme

http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8510
https://issuu.com/camfic/docs/c_245_gdt_compressed
https://issuu.com/camfic/docs/c_245_gdt_compressed
http://www.camfic.cat/GrupsiVocalies.aspx
http://www.camfic.cat/ActivitatsOnline.aspx
http://www.camfic.cat/Activitats.aspx
http://www.camfic.cat/Ofertaformativa.aspx
http://www.camfic.cat/GrupsiVocalies.aspx
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_16394_EBLOG_4602.pdf


7 vocalies/seccions56 grups de treball 9 vocalies territorials

Memòria del curs
2021-2022

Està d'actualitat a la CAMFiC!

vocalia COMUNICACIÓ

416 43.668
activitats alumnes
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El cor de
la CAMFiC
Grups de Treball
Vocalies i Seccions
Vocalies Territorials

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=913
http://www.camfic.cat/GrupsiVocalies.aspx
https://issuu.com/camfic/docs/memo_ria_camfic_21-22
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=913
https://issuu.com/camfic/docs/memo_ria_camfic_21-22
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>300.000 >300.000
hores formatives crèdits

El president Antoni Sisó
 convida a gaudir la

#NitCAMFiC! 
La nit de les sòcies i

socis de la CAMFiC

NIT CAMFIC 2022

Per ser un dels pilars de l’estructura
assistencial sanitària del país, ja que es tracta
d’una associació científica i professional que
representa el col·lectiu mèdic d’especialistes
en medicina familiar i comunitària. Per la seva
tasca essencial.

CREU DE SANT JORDI

Premis i
ajuts
Innovació en gestió de
la vacunació
Premi Albert Ramos
Premis CAMFiC

Projectes
especials

Programa Bebeu menys
PAFES
PAPSF
Salut Comunitària
            
Campus FAP

Formació
Aula
Formació de formadors
Cursos Externs
Cursos en línia
CAAPS VII
Jornades i Webinars

Publicacions
Butlletí
Fulls per a pacients
Documents de GdT

https://twitter.com/CAMFiC/status/1520124645948760065


El nou APUNTS CAMFiC, són
documents en format breu per a la
pràctica clínica habitual a l'Atenció
Primària, de consulta ràpida. Material
elaborat i revisat pels grups de treball
de la CAMFiC.

Capçalera és la publicació sobre
l'activitat de la Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunitària,
sobre els seus grups, vocalies i les
seves sòcies i socis.. 

informes CAMFiC són documents de
treball de caràcter més formal, on
s'analitzen aspectes de gestió i
organitzatius de l'Atenció Primària i la
Medicina Familiar i Comunitària. Es
realitzen a proposta i revisió de la
junta de la CAMFiC.

A biblio capçalera seguim posant en valor la gran feina que fem
entre tota la família de la CAMFiC amb quatre col�leccions
editades desde la vocalia de Comunicació.

Les Guies de pràctica clínica són
documents realitzats pels grups de
Treball de gran format

Vocalia de comunicació
2022

Està d'actualitat a la CAMFiC!

vocalia COMUNICACIÓ
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http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_15529.pdf
https://issuu.com/camfic/stacks/6e4c705283894b9d9322300dc1656501
http://www.camfic.cat/DetallActualitat.aspx?id=4242&tp=11
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_13380_EBLOG_4143.pdf
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=913
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=913


9.385
seguidors

2.231
seguidors

1.128
seguidors

136.000
visites

933.000
visites

@CAMFiC

@CAMFiCCAT

CAMFiC

CAMFiC

Subscriu-te a la
llista de tuiter i
estigues el dia de
tot el que passa a
la CAMFiC
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https://twitter.com/camfic
https://www.facebook.com/CAMFiC
https://www.instagram.com/camficcat/
http://www.camfic.cat/index.aspx
https://www.fundacionap.org/
https://twitter.com/ViolenciesAP
https://twitter.com/i/lists/720244036146184192
https://twitter.com/CAMFiC
https://www.instagram.com/camficcat/
https://vimeo.com/camfic
https://www.facebook.com/CAMFiC/
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especial capçalera Grups
de Treball de la CAMFiC

especial capçalera
#TempsdeCAMFiC - Girona

https://issuu.com/camfic/docs/c_244
https://issuu.com/camfic/docs/c_245_gdt_compressed
https://issuu.com/camfic/docs/c_246
https://issuu.com/camfic/docs/c_247_tempsdecamfic
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https://issuu.com/camfic/docs/c_248
https://issuu.com/camfic/docs/c_249
https://issuu.com/camfic/docs/c_250
https://issuu.com/camfic/docs/c_251
https://issuu.com/camfic/docs/c_252
https://issuu.com/camfic/docs/c_253
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descàrregues del
capçalera

24.625

#capçaleraCAMFiC

Ç

https://issuu.com/camfic/docs/c_254
https://issuu.com/camfic/docs/c_255_novembre
https://issuu.com/camfic/stacks
https://issuu.com/camfic/stacks
https://issuu.com/camfic/stacks
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_15529.pdf
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_15717.pdf
http://www.camfic.cat/Newsletter.aspx
http://www.camfic.cat/Newsletter.aspx
http://www.camfic.cat/Newsletter.aspx


Opioides i benzodiazepines en
el dolor crònic no oncològic

Està d'actualitat a la CAMFiC!
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Accedeix al
document en pdf

L’ús concomitant d’opioides,
especialment els forts, i
benzodiazepines augmenta el risc de
depressió respiratòria i el risc de patir
una sobredosi mortal.

A Catalunya, s’estima que un 55% de
pacients amb dolor crònic no
oncològic que pren opioides forts
també pren benzodiazepines.

En pacients amb dolor crònic no
oncològic no es recomana l’ús
concomitant d’opioides, especialment els
forts, i benzodiazepines.

https://essencialsalut.gencat.cat/ca/detalls/Article/opioides_benzodiazepines_dolor_cronic_no_oncologic
https://essencialsalut.gencat.cat/ca/detalls/Article/dolor_cronic_no_oncologic_farmacs
http://miap.fundacionap.org/
https://essencialsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/essencial/fitxes_cercador/2022/essencial_dolor_cronic_no_oncologic_aquas2022.pdf


“Puja una generació amb una obesitat infantil
terrorífica” 
Entrevista a Montserrat Romaguera, coordinadora
del grup de treball d´Exercici físic de la CAMFiC a la
revista Valors.

vocalia COMUNICACIÓ

És notícia!
Comunicació: Atenció Primària i MFiC
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El pic de la grip arribarà pels volts de
Nadal amb Mónica Solanes.
La Bruixola, Onda Cero

Què hem de fer si tenim mal de coll, tos
o un refredat? 
Antoni Sisó a RAC1

Solo el 49% de los más vulnerables en
Tarragona tienen la cuarta dosis de la
Covid
Jordi Daniel al Diari de Tarragona

Debemos dejar de andar hacia Madrid
Menció de la CAMFiC a el Periódico 
de Catalunya

La grip es dispara i congestiona els
CAPs, però podria frenar un nou brot
de covid
Antoni Sisó a RAC1

Declaracions Jordi Mestres sobre la
situació de la grip a l'Atenció Primària
Informatius Catalunya Radio min 11:34

Els virus respiratoris posen a prova l'atenció
sanitària
Laura Conangla, vocal de la CAMFiC, ha fet
declaracions sobre la situació epidemiològica a
l'Atenció Primària.
L'informatiu de RTVE

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=913
https://valors.org/puja-una-generacio-amb-una-obesitat-infantil-terrorifica/
https://valors.org/puja-una-generacio-amb-una-obesitat-infantil-terrorifica/
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=913
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/bruixola/pic-grip-arribara-pels-volts-nadal_2022122063a21ef8e6e6b80001c2eeba.html
https://www.rac1.cat/societat/20221224/103663/que-hem-de-fer-si-tenim-mal-coll-tos-refredat-recomanacions-prudents-nadal.html
https://www.rac1.cat/societat/20221224/103663/que-hem-de-fer-si-tenim-mal-coll-tos-refredat-recomanacions-prudents-nadal.html
https://www.diaridetarragona.com/tarragona/solo-el-49-de-los-mas-vulnerables-en-tarragona-tienen-la-cuarta-dosis-de-la-covid-KH13140875
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?11-01-FoHRFP7nV5ZXvi8MlmGecSA-3175-45770-0-29696728-9186-NA=%3D
https://www.rac1.cat/salut/20221204/103047/onada-grip-podria-frenar-nou-brot-covid-virus-hivern-metges-caps.html
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14-a-15-h-13122022/audio/1155819/
https://www.rtve.es/play/videos/programa/els-virus-respiratoris-posen-a-prova-latencio-sanitaria/6754167/
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El suïcidi és la primera causa de mort de les dones
sense llar
Aquest és el resultat d´un estudi que han dut a
terme professionals sanitaris del CAP de Santa
Clara de Girona, socis de la Societat CAMFiC i
l’AIFiCC, a més de la participació del grup de
recerca en psicologia de la salut de la UdG.

Veritats i mites sobre la ressaca
El vocal Jordi Mestres ha parlat de veritats i mites
sobre la ressaca a l'Aquí Catalunya de la Cadena
SER

Passar de metge a pacient, la història del soci
Francesc Bobé a la Marató de Tv3
El metge de família i soci de la CAMFiC Francesc
Bobé, explica la seva experiència després de passar
per un infart i un ictus

Intervenció Esther Limon taula sobre
ansiolítics
Catalunya Radio

Doctora Conangla, capdavantera en
ecografia pulmonar als ambulatoris
durant la covid
Diari de la Sanitat

Intervenció Aina Perelló sobre la
polifarmàcia
informtius TV3

https://www.social.cat/noticia/17975/el-suicidi-es-la-primera-causa-de-mort-de-les-donessense-llar?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=socialpuntcat
https://www.instagram.com/reel/CmMXaMBDOOZ/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/marato/francesc-bobe-et-fa-vergonya-parlar-perque-saps-que-texpresses-malament-i-llavors-no-parles/video/6193068/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/estem-resolent-amb-ansiolitics-els-problemes-que-hauriem-de-resoldre-amb-un-psicoleg/audio/1157266/
https://diarisanitat.cat/doctora-conangla-capdavantera-en-ecografia-pulmonar-als-ambulatoris-durant-la-covid/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/sobremedicats-si-prens-10-pastilles-al-dia-es-probable-que-ten-sobrin-2-o-3/video/6194484/


Socis de CAMFiC reben el
Premi a l’Excel·lència del
COMB

Està d'actualitat a la CAMFiC!
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Premis a
l'Excel�lència
Professional 2022
- COMB

En aquesta edició, han estat 51 metges i
metgesses i quatre equips assistencials.
Entre ells, 10 socis de la CAMFiC. A ells i
elles i a tota la resta els donem
l’enhorabona !!! 

Mireia Alberny Iglesias
 

Laura Conangla Ferrin
 

Manuel Iglesias Rodal
 

María Rosa Senan Sanz
 

Rafael Azagra Ledesma
 

Maria Bartolomé Regué
 

Josep Casajuana Brunet
 

Mª Dolors Ruiz Morilla
 

Mireia Sans Corrales
 

Mireia Serrano Manzano

Enguany s’ha recuperat l’acte presencial
d’entrega dels premis que anualment
entrega el COMB. 

Com expliquen des del mateix COMB
aquests premis a l’Excel�lència són el
reconeixement de la professió mèdica a
professionals i equips assistencials que
han destacat per una trajectòria
exemplar en l’exercici, i per l’enaltiment
dels valors que configuren el
professionalisme mèdic. Els premis,
doncs, donen valor a trajectòries basades
en l’honestedat, el compromís,
l’altruisme, la integritat, la feina ben feta i
l’excel�lència. Al llarg de tots aquests anys,
s’han premiat 805 professionals i 41
equips. 

https://www.comb.cat/ca/comunicacio/noticies/premis-a-lexcellencia-professional-2022-el-comb-recupera-els-guardons-que-reconeixen-el-compromis-i-el-lideratge
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/noticies/premis-a-lexcellencia-professional-2022-el-comb-recupera-els-guardons-que-reconeixen-el-compromis-i-el-lideratge


Assemblea electoral de la
Vocalia Territorial del
Maresme

Està d'actualitat a la CAMFiC!
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Convocatòria
Eleccions Vocalía
Maresme

Vocal Territoral

Secretari/a de la Vocalia Territorial

El 20 d'abril del 2023 a les 16 hores a
Cabrils es durà a terme l’Assemblea
Ordinària de la Vocalia Territorial del
Maresme en la qual es faran les eleccions
als càrrecs electes de la Vocalia Territoral
del Maresme, tal com s'estableix en els
Estatuts i el reglament de les Vocalies
Territorials de la CAMFiC:

Adjunt trobeu el document oficial de la
Convocatòria i el document de
presentació de candidatura.

vocalia del Maresme

Observatori de la medicina de família
al Maresme: una anàlisi de la
complexitat assistencial

Observatori de la medicina familiar i
comunitària al Maresme (OMFAM):
Impacte de la pandèmia COVID-19
sobre el burnout professional

http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_16394_EBLOG_4602.pdf
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=925
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_16394_EBLOG_4602.pdf
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=925


Ajudes per a la realització 
de tesis doctorals 
«Isabel Fernández»

Recerca - Beques, Premis i Ajuts
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Plaç d'enviament de
sol�licituds fins el 12 de Febrer
de 2023

Podran optar al premi tots
els professionals de
Medicina Familiar i
Comunitària, sòcies semFYC  
i cusant un programa de
doctorat

Consulta les bases
de la convocatòria

Consulta tots els
premis i beques
semFYC

La semFYC, com en anys anteriors, a
través de la seva Secció de Recerca
convoca 6 ajudes per a la realització de
tesis doctorals. L'objectiu de la present
convocatòria és contribuir a la formació
dels professionals sanitaris d'Atenció
Primària en la recerca en salut i donar
impuls al desenvolupament de tesis
doctorals que donin resposta a les
llacunes del coneixement en la pràctica
de la Medicina Familiar i Comunitària.

6 beques disponibles de 3.000 euros
bruts.

Podran optar a aquestes ajudes totes
les persones que siguin professionals
sanitaris de Medicina Familiar i
Comunitària, i que estiguin
associades a la semFYC cursant un
programa de doctorat en el moment
de la sol�licitud.

El tema haurà d'estar relacionat amb
l'especialitat de Medicina Familiar i
Comunitària, i desenvolupar-se en
l'àmbit de la Medicina de Família.

http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_16396_EBLOG_4605.pdf
https://www.semfyc.es/secciones-y-grupos/seccion-de-investigacion/convocatorias-para-la-investigacion/


Premi Josep Davins i Miralles
Recerca - Beques, Premis i Ajuts
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Premi destinat a guardonar el projecte sobre millora de qualitat dels serveis sanitaris
en atenció primària que ja s’hagi aplicat i del qual es puguin avaluar els resultats.

Plaç d'enviament de
sol�licituds fins el 01 de Febrer
de 2023

Podran optar al premi tots
els professionals d’Atenció
Primària. Els projectes
hauran de ser grupals. 

Consulta les bases
de la convocatòria

Consulta tots els
premis i beques de
l'Acadèmia

El Butlletí de l'Atenció Primària de
Catalunya és una publicació de la
Societat Catalana de Medicina Familiar i
Comunitària (CAMFiC). Es publica des
de l’any 1983, el mateix any que es va
constituir la Societat.

El Butlletí és una revista mèdica que
publica articles de tots els aspectes de
la medicina de família i atenció
primària, com ara l’atenció clínica dels
pacients, l’organització i avaluació de
l’assistència i de l’atenció en la
comunitat, o la formació postgraduada
en l’especialitat.

https://www.academia.cat/beques-premis-detall/academia/00037/2023
https://www.academia.cat/beques-premis
http://www.butlleti.cat/index.aspx
http://gestorweb.camfic.cat/uploads/ITEM_13977_ART_1269.pdf


Actualitat 
CAMFiC

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=911

