
· Surts esgotat de la feina cada dia? 
Creus que hi ha llocs on es treballa diferent? 

· Vols saber com treballen els companys en altres empreses? 
· Vols saber com es treballa a altres països? 

Quin sou tenen? Quanta gent visiten? Com es visita? 
De quant temps es disposa? Com s’organitzen? 

 
Si vols conèixer les respostes, inscriu-te i vine! 

 

Inscripcions a la pàgina web de la CAMFiC 
AFORAMENT LIMITAT 

JORNADA PROFESSIONAL  
 DELS METGES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA al 

MARESME 
 

COM ENS HO FEM ELS METGES DE FAMÍLIA? 
(DINS I FORA DE CATALUNYA) 

15 d’octubre de 2015 
Sala d’actes de l’Hospital de Mataró 
10:30-17:30 (dinar inclòs) 
 



PROGRAMA: 
10:30h Entrega de documentació 
 
11:00h  Inauguració:  Dr. Juancho Montero. Vocal CAMFIC Maresme. 
 
11:05h  Situació dels metges a la comarca del Maresme 
 Dra. Greta Berrocal i la Dra. Esther Limón. 
 
11:20h  Com ens ho fem els metges de família a Catalunya? 
 Dra. Laura Rodríguez Gaspà 
 Corporació de Salut del Maresme i la Selva. ABS Calella 
 Dr. Josep Luque González 
 Badalona Serveis Assistencials. ABS Morera Pomar 
 Dra. Anna Maria Ribatallada Díez 
 Institut Català de la Salut. ABS Serraparera 
 Dr. Francesc Moreno Ripoll. 
 EAP Dreta Eixample. 
 Dr. Antonio Casanova Uclés 
 Consorci Sanitari del Maresme. ABS Argentona. 
 Dra. Maria Isabel Moreno Hernández 
 Institut Català de la Salut. ABS Vilassar de Dalt. 
 
13:20h Col·loqui/debat amb l’auditori 
 
14:00h  DINAR 
 
15:00h  Com ens ho fem els metges de família a l’estranger? 
 Dra. Lourdes Martín Montero i Dra. Cristina López Peig (Anglaterra)
 Dra. Vanessa Serrano Borraz i Dra. Sonia Fuentes Rodríguez (Canadà) 
 Dr Juanjo Armendariz Tirapu (França) 
 
17:30h Clausura: Dr. Joan Vinzo. Regidor de Salut de l’Ajuntament de Mataró 
    Dra Teresa Gros. Vocalia CAMFIC Maresme. 
   

Treballem molt més que fa deu anys, més hores, més pacients, més 
complexitat i menys sou. Sortim esgotats de la consulta. Els més joves 
veuen el futur incert i els més vells, negre, però encara tots tenim energia i 
il·lusió per fer bé la nostra feina. Però, fins quan? No som robots i la 
població ens necessita més que mai. Ens podem organitzar d’una altra 
manera per treballar millor i mantenir la qualitat del nostre sistema 
sanitari? 
 
Aquesta jornada té com a objectiu conèixer diferents maneres de fer la 
nostra feina i diferents models organitzatius del sistema públic de salut 
del nostre país i de l’estranger. Tindrem la sort i el privilegi de tenir-los a 
tots plegats a la mateixa sala, a grandíssims metges d’atenció primària que 
treballen als diferents proveïdors de salut de la comarca del Barcelonès 
Nord, del Maresme, del Vallès, de la Selva, de la ciutat de Barcelona, de 
França, d’Anglaterra i de Canadà. 
 
Tots ells són metges i metgesses de família assistencials, no directius. No 
volem que ningú pretengui ser millor que l’altre (encara que sigui legítim 
estimar pròpia empresa). Vénen a compartir experiències quotidianes, a 
trobar solucions i a parlar sobre diferents punts de vista d’allò que és 
habitual a la nostra tasca assistencial.  
 
Serà una experiència molt enriquidora per a tots plegats. Gaudirem d’una 
jornada entre col·legues, amics i companys. 
 
US HI ESPEREM!! 
 

Lloc: Sala d’actes de l’Hospital de Mataró (planta baixa) 
Dia:  15 d’octubre de 2015 
 
La inscripció inclou el dinar 
Preu: 25€ 
Preu Soci: 12€ 
Inscriure’s a www.camfic.cat 

http://www.camfic.cat

