Benvolgudes companyes i companys.
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CAMFiC, ha rebut la
distinció de la Creu de Sant Jordi 2021, decisió presa en acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya del 30 de novembre de 2021. La Creu de Sant Jordi, amb 40
anys d’història, distingeix a «les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits,
hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més
generalment, en el pla cívic i cultural».
La CAMFiC, fundada el 6 de juliol de 1983, acull aquest reconeixement com a
l’organització representativa de les metgesses i metges de família de Catalunya,
mantenint inalterables la seva missió i els valors que l’han caracteritzat en la seva
història, portant-la a esdevenir una organització que es projecta més enllà del que
significa una Societat Científica. Aquests darrers 20 mesos no han estat una excepció:
la Pandèmia per la COVID-19 ha suposat un test d’estrès per la CAMFiC, i per uns
professionals crònicament mancats d’eines.
Com a institució sempre ens hem posat a disposició de persones i institucions que han
cregut que la nostra opinió i participació són indispensables. I durant la Pandèmia, han
estat incomptables les contribucions científiques, docents, formatives, d’innovació i les
propostes clínic-assistencials i de model sanitari obertes i participatives fetes des de la
independència, el rigor i des d’un mètode i solvència contrastats. Des d’aquí un
reconeixement sincer al compromís de la Junta Directiva i Grups de Treball, i un
agraïment infinit a l’esforç de tot l’staff de la institució.
En el transcurs de la Pandèmia la CAMFiC ha guanyat visibilitat, transparència i
reputació: guanyades a base de molt esforç i resiliència. No obstant, també hem
perdut: hem perdut a companyes i companys que s’hi han deixat (literalment) la pell; i
aquest reconeixement també és per a tots els que ja no hi són. Els especialistes en
medicina familiar i comunitària continuarem treballant a qualsevol entorn i territori,
afrontant adversitats i en el si d’un Equip on tothom és important i necessari, estant a
prop de les persones, ajudant, acompanyant i prioritzant l’atenció per sobre d’horaris i
normes, i amb un cost personal i emocional que sempre tindrem, superarem, i
recordarem.
Vindran temps incerts i nous reptes que haurem de resoldre, amb més professionals,
amb la dosi justa de tecnologia, amb grans dosis d’intel·ligència (afectiva i efectiva), i
amb dosi màxima d’humanisme.
La CAMFiC i els especialistes en medicina familiar i comunitària tenim la vocació de ser
la solució.
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