
 

 
 
 

Ja coneixem els problemes, busquem les 
solucions 

 

XIV Jornada anual de Gestió i Gestió Clínica 
 

 
Divendres, 17 de maig del 2019 

CaixaForum. Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08038, Barcelona 

 
 
 

El sistema sanitari, i en especial l’Atenció Primària, actualment està vivint una forta tensió que 
repercuteix en el clima laboral, la relació entre els professionals i de retruc a l’assistència als 
ciutadans. La cerca de solucions és una de les mesures més urgent que tenim damunt de la taula. 
Solucions que poden venir de l’entorn, però també des dels territoris. 
 
Els professionals se senten desencantats i presenten símptomes de burnout. No ho podem 
permetre. Hi ha molt bones experiències que donen resposta sense esperar que aquesta vingui 
des del sistema. En aquest sentit, ja fa un temps que ben a prop nostre, hi ha persones, equips i 
organitzacions que s’han posat a treballar en la cerca de la seva solució, perquè les solucions no 
són úniques. La seva experiència és molt valuosa i ens pot obrir la ment per seguir avançant en la 
nostra principal tasca, donar la millor de les atencions a la ciutadania des del primer nivell 
assistència, amb orgull, qualitat i seguretat. 
 
Com diu el lema de la Jornada “Coneixem els problemes: anem per les solucions”, es convida als 
assistents a participar del debat sobre el valor afegit que aporten les solucions que han trobat les 
companyes i els companys que ens explicaran les seves solucions. Les seves solucions de ben segur 
ens poden permetre trobar aquell bri de llum que necessitem per a seguir endavant. 
 
 
“No he fracassat 999 vegades. Simplement he trobat 999 formes de no crear una bombeta” 
Thomas Alva Edison 
 
 
Comitè Organitzador Jornada de Gestió i Gestió Clínica 
CAMFiC i AIFiCC 

 

 

 

 



 

 
 

Programa 
 

08.30 a 09.00 Acreditació 
 
09:00 a 09.30 Inauguració de la jornada 

Antoni Sisó- President de la CAMFiC: 
Alba Brugués- Presidenta de l’AIFiCC 
Marc Ramentol - Director general de Professionals de la Salut del Departament de 
Salut 

 
09.30 a 10.30  Innovació en la provisió de serveis a l’atenció primària en el món. 

Ponent: Jordi Varela, Especialista en Medicina Familiar i Comunitària, editor del 
Blog “Avenços en gestió clínica” 
Moderador: Xavier Bayona. Metge de Família. Grup de treball de Gestió i Gestió 
Clínica de la CAMFiC  

 
10.30 a 11.00 Pausa cafè 
 
11.00 a 12.00 Experiències d’èxit del nostre entorn 

Moderador: José Romano. Metge de Família. Grup de treball de Gestió i Gestió 
Clínica de la CAMFiC 
 

1. Casual Friday- Bárbara Fernández, Metgessa de Família, adjunta a direcció, 
SAP Baix Llobregat Centre, ICS. 

2. L’apoderament infermer en el projecte CASAP-  Anna Mulero, Infermera, 
CASAP 

3. La transformació digital- Mireia Sans, Metgessa de Família, directora EAP 
Comte Borrell, CAPSBE  

4. Virtualització de la Interconsulta-  Manel Anoro, Metge de Família, CAP 
Besòs. Barcelona ICS 

 
12.00 a 13.00 Una mirada al futur de l’APS 

Moderadora: Cinta Villó, Infermera, AIFiCC 
1. Adela Zabalegui. Sotsdirectora d'investigació i docència, l'àrea 

d'infermeria, Hospital Clínic 
2. David Mérida. Director del CAP Sant Llàtzer de Terrassa (CST)  
3. Patricia Alcaide. Administratiu sanitari. EAP Viladecans  
4. Jordi Riba. Treball Social. Gerència territorial de Barcelona. ICS 
5. Tino Martí. Economista de la Salut. OMS 

 
13:00 a 13:10 Cloenda 

Imma Ferré, AIFiCC  
Xavier Bayona, CAMFiC  

 

 


