
 

 

TRES SOCIS DE LA CAMFiC PREMIATS PER SEMFYC 

 

En el marc del Congrés 2015 de semFYC celebrat a Gijón, han estat guardonats tres socis de la 

CAMFiC: el Dr. Antoni Sisó, el Dr. Jorge Soler, i la Dra. Maria Lluïsa Morató.  

 

El Dr. Antoni Sisó va rebre el guardó a la “Trajectòria Investigadora en Atenció Primària”.  

L’Antoni Sisó és especialista en medicina familiar i comunitària, doctor en medicina, professor 

associat del departament de Medicina de la UB i tutor de MIR de Medicina de Família. La seva 

activitat assistencial la du a terme al Centre d’Atenció Primària de Les Corts de Barcelona, i 

coordina la Unitat de Suport a la Recerca del Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona 

Esquerre (CAPSBE). És investigador del Grup Tranversal de Recerca en Atenció Primària de 

l’IDIBAPS. Per ell el premi suposa “ primer de tot un agraïment a les persones que a dia d’avui 

encara m’acompanyen en aquesta trajectòria investigadora. L’organització de la recerca, els 

resultats i la productivitat en recerca no són fruit de la improvisació , ni tampoc del talent 

individual, si no de la definició d’un Pla, de la suma de talents, de la comprensió de la gerència i 

de la generació d’un equip de persones amb capacitat i confiança per dur-ho a terme. Per tot 

plegat vull fer extensiu a tot l’equip de la Unitat de Suport a la Recerca del CAPSE aquest 

mereixement: sense el seu suport no hagués estat possible”. I conclou “ fer recerca en l’àmbit 

de l’Atenció Primària és, hores d’ara, un “esport d’alt risc”, un acte heroic si tenim en compte 

la dedicació que exigeix i els recursos dels que es disposen. Calen profunds canvis que 

permetin introduir la Recerca a l’agenda política (i als Pressupostos) afavorint des de 

l’Administració polítiques de mecenatge que permetin inversions i canvis de model productiu 

del país. “ 

 

El Dr.  Jorge Soler va rebre el guardó en la categoria “Tasca Universitària en Atenció Primària”. 

Actual vicedegà i cap d’estudis de la Facultat de Medicina de la UdL, valora molt positivament 

aquest premi que, per ell, significa “que la Medicina de Família està fent les coses bé, que a 

poc a poc està rebent el reconeixement que es mereix dintre de la docència universitària, i que 

el grup docent del qual formo part a la UdL ha fet una gran tasca i grans esforços en la línia 

correcta. Significa doncs que cal seguir treballant, tots plegats, per mantenir i millorar aquesta 

estratègia docent. Ningú dubta ja que els metges de família són pilars capitals en la docència 

dels futurs metges”. 

  



Per la seva part, Maria Lluïsa Morató ha rebut el premi “Tota una vida”. La Dra. Maria Lluïsa 

Morató s’ha jubilat fa poc temps ha treballat tota la vida a l’Atenció Primària i sempre molt 

vinculada amb la vacunació i en promoure la immunització dels pacients i la recerca sobre 

vacunes. És Especialista en Medicina Interna i en Medicina Familiar i Comunitària. 

Coordinadora del grup de prevenció de malalties infeccioses PAAPS semFYC. Coordinadora del 

grup de profilaxi en malaltia infecciosa de la Societat. És des de fa anys membre del Comitè 

Assessor en Vacunacions de la Generalitat de Catalunya.   

     

 

D’esquerra a dreta: Dr. Jorge Soler, Dr. Josep LLuis Pinyol, Dra. Dolors Forés, Dra. Maria LLuisa Morató i Dr. 

Antoni Sisó. 

 


