
 

 
 

DOCUMENT DE POSICIONAMENT CAMFiC 
POSICIONAMENT SOBRE EL NOSTRE PLANETA… I LA MEDICINA 

DE FAMÍLIA 

Des de que anàvem al col·legi, coneixem l’assignatura de Ciències Naturals, o Medi             
Ambient. Mai havíem pensat que aquesta seria l’ASSIGNATURA, el tema més           
candent i pendent que acabaríem intentant transmetre als nostres hereus. No           
només com una coneixença àmplia i meravellosa de l’entorn i el món en què vivim,               
sinó com la darrera oportunitat que tenim de salvar el planeta que hem anat              
degradant, lentament... 

En els darrers temps, ha sorgit una conscienciació social i mundial sobre la crisi              
climàtica que estem vivint TOTS. 

Aquesta setmana, s’ha convocat la VAGA MUNDIAL PEL CLIMA, que culminarà           
demà divendres, 27 de setembre. 

Aquesta Vaga Mundial pel Clima ha estat promoguda per diferents moviments com            
Fridays for future o Extinction Rebellion, però podrien arribar a convergir           
associacions, organitzacions internacionals i nacionals i ciutadania, en una sola veu,           
en favor del planeta. Més de 800 actes s'han convocat ja al món sencer, entre el 20 i                  
el 27 de setembre, per exigir solucions a l'escalfament global i el conseqüent estat              
d'emergència climàtica. Es pretén crear un moviment internacional contra la          
destrucció de les condicions que permeten la vida humana al planeta. 

Com a ciutadans del món, se’ns insta i se'ns anima d’una manera contundent a              
exigir als Estats, institucions i empreses, que prenguin mesures necessàries per fer            
un planeta millor i lluitar contra l’escalfament global. 

Com a professionals de la Medicina Familiar i Comunitària, ens sumem al repte             
de contribuir als canvis a favor de la Salut Planetària. És la nostra             
responsabilitat tenir cura dels individus, però també de l’entorn. La salut global            
comporta tenir en compte la visió psicobiosocial de les persones. I els factors que              
poden condicionar la Salut individual i col·lectiva. Un Medi Ambient menys           
contaminat repercuteix en la Salut de tots. Una societat compromesa i solidària            
reverteix en la vessant psicosocial de les patologies. I en la nostra faceta de              
Prevenció i Promoció de la Salut tenim molt a fer en la lluita contra el canvi climàtic!! 
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Aquest setmana serà una setmana important. Hi haurà tota una sèrie d’accions            
conjuntes, mobilitzacions ciutadanes, aturades laborals, i sobretot un intent real de           
conscienciació personal sobre canvis quotidians que CAL fer, a nivell familiar,           
individual, a la feina i al carrer, per aturar el canvi climàtic 

I nosaltres, des de les consultes, al costat dels malalts, de les famílies, de la               
Comunitat, dia a dia, intentarem contribuir a millorar la salut del planeta, tan             
malmesa... 
 
 

Barcelona, 26 de setembre de 2019 
 Junta Permanent de la CAMFiC 

 
 
Referències  
World Organization of Family Doctors (WONCA). In my View : Declaration on            
Planetary Health 
https://www.globalfamilydoctor.com/News/InmyViewDeclarationonPlanetaryHealth.a
spx  
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