
  
Amb el suport de:  

V JORNADA OBSERVATORI DE MEDICINA 
DE FAMÍLIA AL MARESME 
ESGOTAMENT PROFESSIONAL A L'ATENCIÓ 
PRIMÀRIA DEL 2022: ENCARA LLUNY DEL DE 2019! 

Dijous 20 d’abril de 2023, a les 11.00 h 

Centre Cívic “La Fàbrica” de Cabrils  

 

 

Benvolguts col·laboradors, amics i companys: 
 
L’Observatori de Medicina de Família del Maresme (OMFaM) va néixer l'any 2016 amb l'objectiu de visualitzar el 
dia a dia del metge de família, analitzant dades que no es poden extreure des de cap aplicació i que només pot 
explicar el propi professional. Des de llavors el nombre de companys sentinelles no ha parat d'augmentar i els 
centres participants ja sobrepassen la comarca, i s’escampen per la província de Barcelona. L’anàlisi d’aquestes 

dades en ha permès explicar la complexa feina de l'especialista en Medicina Familiar i Comunitària, les seves 
preocupacions, així com l’augment del burnout i el impacte sobre la tasca assistencial dels equips d'atenció 
primària. Volem continuar analitzant la nostra idiosincràsia assistencial per poder ajudar a trobar solucions que 
millorin l'entorn 
assistencial i professional. 

 

Actualment l’Atenció Primària viu temps molt complicats, el seu paper es troba qüestionat per una PART de la 
població que fa dos anys ens ovacionava i ara ens critica. La manca d’atractiu professional de l’especialitat és una 
evidència alhora de la tria de les places MIR. Hem de ser capaços de posar en valor que una Atenció Primària forta 
i autònoma permetrà optimitzar els recursos sanitaris, reduir la morbimortalitat de la població i augmentar la 
satisfacció global de tot el sistema sanitari. Per fer-ho necessitem recolzament institucional, els recursos 
econòmics adients i la implicació dels professionals que participen. 

 

En l’edició d’enguany hem convidat a cinc experts comunicadors per parlar des de diferents punts de vista del 
moment assistencial post pandèmia, les últimes dades de la Fundació Galatea, l’expertesa acadèmica de la 
Universitat, la perspectiva històrica d'un company referent al territori, i per finalitzar, una representació audaç, 
animosa i divertida sobre l’automotivació en aquests temps tan difícils, portada a terme per dos grandíssims 
professionals. 

 
Desitgem de tot cor que la jornada sigui del vostre interès. 
Rebeu una afectuosa salutació!! 

  
OMFaM  

 
 

 

AFORAMENT LIMITAT 

La jornada s’adreça principalment a Metges especialistes en MFiC i altres professionals sanitaris interessats  
en la temàtica.  

La jornada és gratuïta, però per assistir-hi serà necessari emplenar el formulari d’inscripció a través del 
següent enllaç: http://w.camfic.cat/observatorimficmaresme  

http://w.camfic.cat/observatorimficmaresme
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PROGRAMA 
 

11.00 h. Recepció. Refrigeri de benvinguda. 

 
11.30 h. Inauguració. 

Dr. Jaume Sellarès. Vicepresident CoMB. 

Dr. Antoni Sisó Almirall. President CAMFiC. 

Dra. Susana Curós Torres. Presidenta de la Filial del maresme de l’ACCMM. 

Sra. Isabel Tamboleo Villalobos. Regidora de Salut de l’Ajuntament de Cabrils. 

 
11.45 h. Observatori 2016-2022. Resultats i propostes de futur. 

Dr. Juancho Montero Alía. Metge especialista en MFiC. CAP Rocafonda-Mataró. 

 

12.00 h. Taula rodona: Burnout post pandèmia: Li donarem la volta? 

Modera: Dra. Teresa Gros Garcia. Metgessa especialista en MFiC. CAP Ronda Cerdanya-Mataró. 

La salut dels professionals sanitaris. Imprescindible canviar la tendència.  

Sr. Toni Calvo López. Director de la Fundació Galatea. 

Resiliència i estrès laboral.  

Sr. Jordi Fernández Castro. Catedràtic de Psicologia Clínica de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Grupo de Investigación en Estrés y Salud (GIES). 

D’ambulatoris a mini hospitals: Una visió subjectiva del passat i el futur de l’atenció primària de salut.   

Dr. Josep Massons Cirera. Metge especialista en MFiC. CAP Ronda Prim-Mataró. Grupo de Trabajo 

Comunicación y Salud semFYC. 

Debat.  

 
13.30 h. Automotivación en Atención Primaria: Paulo Coelho no estaba disponible 

Dr. Fernando Fabiani Rodríguez. Metge especialista en MFiC. Col·laborador de TVE, RNE y Cadena 

SER. Divulgador de salut a les XXSS, comunicador. Actor i director de teatre. 

Sr. Víctor Amat. Psicòleg per la Universitat Ramon Llull. Centro de Terapia Breve de Barcelona. 

Director del Postgrado en Intervención Breve (University of Girona). Grupo de Trabajo 

Comunicación y Salud semFYC. Divulgador de salut a les XXSS, campió d’Europa de KickBoxing. 

 

14.15 h. Cloenda de la jornada 

 
14.30 h. Dinar i cloenda 

 
 


