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A la portada del capçalera de Novembre
alguns dels protagonistes de la bona feina

feta pels socis i sòcies de la CAMFiC, pels seus
grups de treball, vocalies i junta. SOM-HI!! E N L L A Ç  A M B  J U N T A

Mònica Solanes Cabús

Recerca - Beques, Premis i Ajuts

L'entrevista destacada

GdT - Grups de Treball

Comunicació: Atenció Primària i MFiC

Està d'actualitat a la CAMFiC! Agenda



COCOOPSI: alertes de Gener

Vocalia de comunicació 2023.
Fes que et vegin!

És notícia!

Convocatòries obertes

Agenda, no t'ho perdis!

Una pinzellada sobre violències masclistes

Nous fulls per a pacients
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Posicionament CAMFiC davant la
convocatòria de Vaga pel Sindicat Metges
de Catalunya pel 25 i 26 de gener 2023

12

La CAMFiC et porta les activitats de formació 
on les necessitis13

http://www.camfic.org/
http://www.camfic.org/
https://www.instagram.com/camficcat/
https://twitter.com/CAMFiC
https://www.facebook.com/CAMFiC/
http://www.camfic.org/
https://issuu.com/camfic


Memòria
Cocoopsi 19-21 Curs de Salut internacional: 

Taller de gamificació. Joc de les cadires

COCOOPSI 
alertes de Gener

GdT - Grups de Treball
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GdT COCOOPSI

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=881
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8648
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8648
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8648
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8648
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

 
formació

GRATUÏTA !!

consulta la formació
externalitzable

20 d'Abril de 2023
Convocatòria
Eleccions Vocalía
Maresme

Congrès de la semFYC - Donostia

http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8510
http://www.camfic.cat/Ofertaformativa.aspx
http://www.camfic.cat/ActivitatsOnline.aspx
http://www.camfic.cat/Activitats.aspx
http://www.camfic.cat/Ofertaformativa.aspx
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_16394_EBLOG_4602.pdf
https://congresodelasemfyc.com/home


vocalia COMUNICACIÓ

És notícia!
Comunicació: Atenció Primària i MFiC
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Otro posible pico de gripe colocan a
Catalunya ante un invierno difícil
Laura Conangla a el Periódico

Girona compta amb més de 200
centenaris
CAMFiC al Diari de Girona

Alerten que el suïcidi és la primera
causa de mort de les dones sense llar
CAMFiC a Regió7

“Cal que l’activitat física sigui cada dia
de la setmana”
Montserrat Romaguera al Diari de
Sabadell

Gironins centenaris amb la salut de
ferro, a propòsit d'un estudi de recerca
CAMFIC al Diari de Girona

Situació epidemiològica de grip i covid
a l'Atenció Primària
Laura Conangla a Catalunya Radio
min 10:04

Entrevista al president Antoni Sisó
sobre la situació epidemiològica i la
situació de la MFiC. Des de l'esclat de
casos a la Xina, fins a la situació de
precarietat de metges.
Programa Fet a Mida de la Xarxa

La Dra Esther Limón, tresorera de la
CAMFiC lamenta que no es tiri
endavant un pla en l'àmbit sanitari
"Potser no cal escriure més, potser cal
fer".
Programa Cafè d'idees. RTVE min 3:30

Médicos catalanes piden más
autonomía de los ambulatorios y más
plazas MIR
Cadena COPE

Camfic dona suport a la vaga, però
reclama més autonomia pels CAP i més
places de medicina familiar
La Vanguardia

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=913
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=913
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20230110/primaria-segundo-pico-gripe-subnotificacion-covid-80976370?utm_source=rss-noticias&utm_medium=feed&utm_campaign=portada
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?766-01-GYMElyCMOur7AS9tYcJT0Bw-3175-45770-0-30370685-9186-NA=%3D
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?750-01-GzKoBp55OShsj5NHSoKOspA-3175-45770-0-30110557-9186-NA=%3D
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?11-01-FoHRFP7nV5ZXvi8MlmGecSA-3175-45770-0-29696728-9186-NA=%3D
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?2932-01-GA5WGim0ailPf0duyGhNMmg-3175-45770-0-30205950-9186-NA=%3D
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?766-01-G8SIyk1vHLCRXeVrcsvPkCQ-3175-45770-0-30136371-9186-NA=%3D
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14-a-15-h-03012023/audio/1157873/
https://www.rtve.es/play/videos/programa/els-virus-respiratoris-posen-a-prova-latencio-sanitaria/6754167/
https://www.rtve.es/play/videos/programa/els-virus-respiratoris-posen-a-prova-latencio-sanitaria/6754167/
https://www.rtve.es/play/videos/programa/els-virus-respiratoris-posen-a-prova-latencio-sanitaria/6754167/
https://www.alacarta.cat/fetamida/tall/repassem-la-situacio-epidemiologica-amb-antoni-siso
https://www.rtve.es/play/videos/programa/els-virus-respiratoris-posen-a-prova-latencio-sanitaria/6754167/
https://www.rtve.es/play/videos/programa/els-virus-respiratoris-posen-a-prova-latencio-sanitaria/6754167/
https://www.rtve.es/play/videos/cafe-didees/alicia-romero-quart-cinturo-tancs-leopard-2/6787217/
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/medicos-catalanes-piden-mas-autonomia-los-ambulatorios-mas-plazas-mir-20230124_2512562
https://www.lavanguardia.com/vida/20230124/8706103/camfic-dona-suport-vaga-25-i-26-gener-pero-reclama-mes-autonomia-pels-cap-i-mes-places-medicina-familiar.html
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Parlem amb el doctor Jordi Mestres,
metge de família i vocal de la Societat
Catalana de Medicina Familiar i
Comunitària (CAMFiC), sobre la situació
de la Sanitat pública i les previsions de
cara a un futur. 
Informatius RNE4

Dra. Conangla, capdavantera en
ecografia pulmonar als CAPS durant la
covid. En esclatar la pandèmia, va
formar metges i metgesses de l’atenció
primària de diferents països per
millorar el diagnòstic 
El Diari de la Sanitat

Camfic dona suport a la vaga, però
reclama més autonomia pels CAP i més
places de medicina familiar
La República

¿Amb quines mans podem garantir
visites en 24 o 48 hores al metge de
capçalera? 
Jordi Mestres al Diari ARA

Entrevista la metgessa de família i
coordinadora del GdT d'Exercici físic i
Salut, Montserrat Romaguera, per la
publicació del seu llibre sobre el
foment i els beneficis de l'exercici físic
NacióDigital

Un 10% de gironins d’entre 100 i 113
anys no pren cap medicament, una
dada presentada en el congrés de la
CAMFiC. Una dada inusual per la
tendència a la polimedicació en gent
gran.
Diari de Girona

https://www.rtve.es/play/videos/programa/els-virus-respiratoris-posen-a-prova-latencio-sanitaria/6754167/
https://www.rtve.es/play/videos/programa/els-virus-respiratoris-posen-a-prova-latencio-sanitaria/6754167/
https://www.rtve.es/play/audios/serveis-informatius-radio-4/jordi-mestres-situacio-sanitat-entrevista/6776431/
https://www.rtve.es/play/videos/programa/els-virus-respiratoris-posen-a-prova-latencio-sanitaria/6754167/
https://diarisanitat.cat/doctora-conangla-capdavantera-en-ecografia-pulmonar-als-ambulatoris-durant-la-covid/
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/camfic-dona-suport-a-la-vaga-del-25-i-26-de-gener-pero-reclama-mes-autonomia-pels-cap-i-mes-places-de-medicina-familiar/
https://www.ara.cat/societat/salut/quines-mans-garantir-visites-24-48-hores-metge-capcalera_128_4608081.html
https://www.ara.cat/societat/salut/quines-mans-garantir-visites-24-48-hores-metge-capcalera_128_4608081.html
https://www.rtve.es/play/videos/programa/els-virus-respiratoris-posen-a-prova-latencio-sanitaria/6754167/
https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/38243/escoles-simparteix-practicament-mateixa-educacio-fisica-fa-30-anys
https://www.rtve.es/play/videos/programa/els-virus-respiratoris-posen-a-prova-latencio-sanitaria/6754167/
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2023/01/02/gironins-centenaris-amb-salut-ferro-80596419.html
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Nous fulls per a pacients
GdT - Grups de Treball

GdT d'Educació
Sanitària

consulta tots
els fulls per a
pacients

Els 10 primers
fulls per a
pacients
traduits a
l'anglès

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=972
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_16482_FULL_2868.pdf
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_16484_FULL_2869.pdf
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_16486_FULL_2870.pdf
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_16528_FULL_2871.pdf
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_16530_FULL_2872.pdf
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=972


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
caràcter més formal, on s'analitzen
aspectes de gestió i organitzatió de
l'Atenció Primària i la Medicina
Familiar i Comunitària. Es realitzen a
proposta de la junta.

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 en gran format

Vocalia de comunicació
2023 - fes que et vegin!

Està d'actualitat a la CAMFiC!

vocalia COMUNICACIÓ
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El teu Grup de treball o vocalia te alguna cosa
que volgui compartir. Parlem-ne:

                                              informans@camfic.org

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


Atenció a la violència masclista dins la
parella: quan la presentació és a través de
patologia aguda

Una pinzellada sobre
violències masclistes

GdT - Grups de Treball
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GdT violència
masclista

Violència física : 
Comprèn qualsevol acte de força contra el cos d’una dona, amb el resultat o el
risc de produir-li una lesió física o un dany 

Violència psicològica : 
Comprèn tota conducta o omissió per mitjà d'amenaces, humiliació, vexacions,
menysteniment, menyspreu, exigència d'obediència o submissió, coerció
verbal, insults, aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat 

La violència masclista també es pot dur a terme amb l'amenaça o la causació
de violència física o psicològica contra l'entorn afectiu de la dona 

Els fills i filles o altres familiars que hi convisquin o hi tinguin una relació directa,
també poden patir violència.

@ViolenciesAP

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=898
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8648
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8638
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=898
https://twitter.com/YosebaCanovas
https://twitter.com/ViolenciesAP


Convocatòries obertes

Beques i Premis de
l'Acadèmia

Recerca - Beques, Premis i Ajuts
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vocalia RECERCA

@CAMFiC

@CAMFiCCAT

CAMFiC

CAMFiC

Subscriu-te a la
llista de tuiter i
estigues el dia de
tot el que passa a
la CAMFiC

Actualitat 
CAMFiC

https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2023/01/Bases-Premios-PAPPS-2023.pdf
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=922
https://www.semfyc.es/secciones-y-grupos/seccion-de-investigacion/convocatorias-para-la-investigacion/becas-isabel-fernandez/
https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2022/12/BasesSTranche2023.pdf
https://www.academia.cat/beques-premis
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=922
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/


posicionament                
CAMFiC

Posicionament CAMFiC davant 
la convocatòria de Vaga pel
Sindicat Metges de Catalunya
pel 25 i 26 de gener 2023

Està d'actualitat a la CAMFiC!
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MIR per a l’especialitat de Medicina
Familiar i Comunitària (l’any 1996 el 43%
de les places MIR eren per a medicina de
família, aquest 2022 han representat
només un 28%). Paral�lelament, instem a
la millora de les condicions laborals dels
professionals en període de formació
sanitària especialitzada.

3.-Implantació de l’assignatura en
Medicina Familiar i Comunitària a les
facultats de medicina de les universitats
catalanes, sent reconeguda com a àrea
de coneixement específica i, per tant,
dotada del professorat acadèmic
necessari capaç de traslladar els valors de
la professió a l’estudiant de Grau.

Finalment, advoquem per l’elaboració
d’una Llei d’Atenció Primària i Salut
Comunitària, seguint l’exemple de Salut
Pública (amb Llei pròpia). Una llei
garantista pel ciutadà, amb eixos
fonamentals: Universalitat de l’atenció;
garantia de desenvolupament i avaluació
de les dimensions de l’AP (accessibilitat,
coordinació, eficiència, capacitat de
resolució; i, finalment, garantia de cartera
de serveis i de la provisió del
finançament per complir amb els eixos
anteriors. Un finançament que tal com
s’ha demanat fins a l’extenuació i seguint
les recomanacions internacionals, ha
d’assolir el 25% del pressupost en Salut.

Des de la Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària (CAMFiC) validem
les demandes de la vaga que el Sindicat
de Metges ha convocat per als dies
vinents 25 i 26 gener. Des de la nostra
Societat científica pensem que calen
accions de transformació sistèmica
(també legislativa i normativa) que
permetin abordar el nucli del problema:
professionals, organitzacions i prestigi.
Entre aquestes accions proposem
prioritàriament:

1.- Promoure nous models d’organització
professional que atorguin major
autonomia en la presa de decisions dels
centres d’atenció primària. En un
escenari de manca de professionals
caldran nous models d’organització
aplicant principis de subsidiarietat. El
model d’organització dels CAP és el
mateix des de fa 30 anys. Cal pilotar un
nou sistema organitzatiu.

2.- Incrementar de forma molt
substancial (fins a un 40% del total de les
places MiR) les places de Medicina
Familiar i Comunitària d’acord amb els
criteris objectius emesos per informes
independents i del mateix Ministeri de
Sanitat. Hem descapitalitzat a nivell de
l’Estat espanyol els metges de família,
que són la porta d’entrada  al sistema  de
salut, com ho prova la pèrdua de places

http://www.camfic.cat/


La CAMFiC et porta les
activitats de formació on 
les necessitis

Està d'actualitat a la CAMFiC!
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vocalia FORMACIO
 I DOCÈNCIA

La majoria de l'oferta formativa de la
CAMFiC es pot fer fora dels locals de la
CAMFiC, procurant adaptar-la a les
necessitats de qui les sol�licita.

Consulteu l’oferta formativa (200 cursos) i
demaneu-nos un pressupost.

consulta la formació
externalitzable

http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8272
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8272
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8272
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=912
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=912
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=912
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=912
http://www.camfic.cat/Ofertaformativa.aspx
http://www.camfic.cat/MapaActivitats.aspx



