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Davant la incertesa, mirada possibilista! Així començarem la jornada de directius 

d’Atenció Primària d’enguany. La Maria Batet, que es presenta com entrenadora 

d’emprenedors, en conferència inaugural, ens portarà cap una reflexió de la necessitat 

d'avançar cap el futur amb mirada possibilista. Per a fer-ho, ens farà una proposa de 9 

eines clau que cadascú, des del seu àmbit d'actuació, pot aplicar per poder fer possible i 

real en aquest futur que construïm.  

 

Tot seguit, farem una mirada a l’Atenció Primària cap endins, amb sentit crític y en dos 

direccions clarament diferenciades. 

 

La primera taula titulada “QUÈ NO ESTEM FENT”, anirà entorn als deures pendents que 

encara té l’Atenció Primària, és a dir, analitzar què es va dir que es faria i encara no s’ha 

fet. Parlarem de conceptes que tenim integrats en els nostre vocabulari teòric però, ho 

portem prou a la pràctica?: la comunitat, la prevenció i promoció de la salut, el treball en 

equip, l’anàlisi de l’evidència, l’orientació cap a l’autocura... debatrem sobre què ha passat 

amb el model de l'APS, de la teoria a la pràctica, què s'ha perdut pel camí? 

 

La segona taula titulada: “CANVIAR I EVOLUCIONAR AMB L’ENTORN”, s’analitzà allò 

que fem i que no aporta valor, "do not do", el canviar per no morir. Basant-nos en l’article 

de Josep Casajuana: “En busca de la eficiència: deixar de fer per poder fer“, debatrem 

aquells aspectes que ens poden ajudar a afrontar els canvis amb una visió futurista i trencar 

per sempre el “això sempre s’ha fet així”. Evitar posar esforços en tot allò que no és efectiu 

ni eficient. Qüestionar-nos aspectes com el sobrediagnòstic i sobretractament, el lideratge 

de la provisió de serveis del sistema en un entorn de cronicitat. S’estimula prou la 

innovació, l’auto responsabilitat, el lideratge? I apostant per una Atenció Primària basada en 

un lideratge integral del sistema de salut català. 

 

Per fer aquesta autoreflexió comptarem amb experts que ho debatran de forma dinàmica i 

en format col·loqui i on totes les vostres opinions hi tenen cabuda. 

Tots vosaltres sou actors en aquest camí de transformació del sistema. 

 

 

 

El Comitè Organitzador: 

 AIFiCC: Alba Brugués, Imma Ferré i Marisa Jiménez 

 CAMFiC: Quim Fernández, José Luís Bravo, Xavier Frias i Xavier Bayona 
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PROGRAMA 

 

8:30h Recollida de documentació 

 

9:00h Taula inaugural 

 

9:30h Conferència inaugural: “Davant la incertesa, mirada possibilista!” 

9 eines clau que cadascú des del seu àmbit d'actuació, pot aplicar per poder fer 

possible i real aquest futur que construïm  

 Maria Batet, entrenadora d’emprenedors 

 

10:30h Cafè 

 

11:00h Primera taula de debat: “Què no estem fent” 

 Daniel Giménez, responsable de l’Equip Territorial de Salut Pública del 

Barcelonès Sud i Baix Llobregat Delta-Litoral. Agència de Salut Pública de 

Catalunya  

 M. Jesús Megido, vocal Junta de l’AIFiCC i adjunta Direcció del SAP Baix 

Llobregat (ICS) 
 Josep Mª Argimón, director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 

Catalunya (AQuAS). 

 Antoni Sicras, cap de la Unitat de Recerca i Innovació de Badalona Serveis 

Assistencials 
 Moderadora: Carmen Cabezas, subdirectora general de Promoció de Salut  

Departament de Salut  

 

 

12:30h Segona taula de debat: “Canviar i evolucionar amb l’entorn” 

 Manuel del Castillo, gerent de l’Hospital de Sant Joan de Déu. Junta de SCGS 

 Josep Casajuana, metge dels consultoris de Masllorenç i Rodonyà. EAP Alt 

Camp Est (ICS) 

 M. Del Puig Deulofeu, infermera, directora de l'EAP Montornés Montmeló (ICS) 

 Josep Maria Padrosa, director del Servei Català de la Salut  

 Moderador: Jose Luis Bravo, metge de família. Grup de Gestió CAMFiC, 

director Unitat de Gestió Viladecans-St.Climent, referent de qualitat DAP Costa 

de Ponent (ICS) 

 

14:00h Cloenda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participa amb l’etiqueta: 

#DirectiusAP  
@camfic 


