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PROJECTES
5 Cursos online de Salut Comunitària, de 40 hores de durada, als que han assistit: 836
professionals. Aquest curs es realitza conjuntament amb el Grup de Salut Pública i
Comunitària de l’AIFICC, porta 16 edicions i s’adreça a professionals d’AP i residents
d’infermeria i medicina familiar i comunitària.
4 Activitats ds Formació introductòria sobre Salut Comunitària a professionals de
l’Atenció Primària que no són referents de la Salut Comunitària als seus centres, de 2
hores de durada, a les que han assistit: 110 professionals.
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Participació en la XIV Jornada Xarxa AUPA 2018 (Celebrada al Gener de 2019), de 5
hores de durada i amb una assistència de 296 participants.
Participació en la Taula 5. “Aixecat de la cadira i surt a la Comunitat” del XXVII
Congrés d´Atenció Primària de la CAMFiC (Novembre de 2019) amb 89 participants.
Participació a la Comissió de Salut Comunitària en el Pla de Barri. CAP Carmel.
Participació en les Reunions del Programa d’activitats Comunitàries en Atenció
Primària (PACAP) de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria
(SEMFYC).

PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
Elaboració del document “Posicionament de la CAMFiC davant la gestió de casos
Covid-19 als centres educatius” a instància de la Junta Directiva de la CAMFiC, Agost
de 2020.
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_13228_EBLOG_4106.pdf
Redacció i revisió del text del Capítol 11: La perspectiva comunitaria. Foz Gil G,
Montaner Gomis I. En compendio de Atención Primaria, 5ª Edición. Ed Elsevier.

Sens dubte el fet més important que ha passat en la vida del grup, ha sigut
que en Gonçal Foz ens deixés el 7 d’agost de 2020. Gonçal va ser la veritable
ànima del grup des de la seva constitució. Pensava que una societat de de
metges de família i comunitaris no estava legitimada si no cuidava la
dimensió social i comunitària del nostre ofici i si no s’estenia més enllà dels
límits estrictes de la professió. Per això es va crear el grup i tot els
desenvolupament que posteriorment va tenir i del que som hereus els que
ara estem.
Tot va començar amb un primer curs d’Atenció Primària Orientada a la
Comunitat que es va celebrar al Collegi de Metges de Barcelona l’any 1986, a
partir de la lectura del llibre de Sidney Kark. Després va venir la feliç iniciativa
d’Albert Oriol, aleshores el Director de l’Institut d’Estudis de la Salut que va
portar a Barcelona a Jaime Gofin a donar una conferència. Allà es va produir
uns trobada que seria com un moment germinal que va donar origen al
primer curs taller d’APOC i a la constitució del grup. A partir d’aquí el grup
segueix.
Gonçal va tenir un paper fonamental en tot el procés i seguiment. No podem
oblidar la seva capacitat reflexiva, el seu rigor, guiatge, ensenyament i
defensa de la dimensió comunitària del professional de l’atenció primària.

