
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 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.
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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. 
 

Barcelona, 19 de gener de 2023
Junta Directiva de la CAMFiC
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