
  

PRESENT, PASSAT I FUTUR DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA: 30 A NYS DE 
REFORMA A CATALUNYA 

Fa 30 anys de la reforma d'Atenció primària que va suposar un canvi de 
paradigma assistencial. Amb motiu d'aquesta commemoració, CAMFiC, BSalut 
i AIFiCC van organitzar una jornada el passat 13 d'octubre on els professionals 
de la primària van fer un repàs a l'evolució en aquests anys, van avaluar la 
situació actual i van debatre sobre les necessitats de futur. 

La Dra. Dolors Forés, Presidenta de CAMFiC, Alba Brugués, Presidenta de 
AIFiCC, i el Dr. Carles Blay en nom del Departament de salut, van obrir la 
trobada amb un acte inaugural. En la seva intervenció de benvinguda, Dolors 
Forés va destacar la importància de la primària i el seu paper rellevant dintre 
del sistema de salut, tot i que va reivindicar més reconeixement. Per la seva 
banda, Alba Brugués va recordar que un dels trets més importants de la 
reforma va ser el treball en equip. “Amb la Reforma es va produir un canvi en el 
rol de les infermeres, però encara ens cal que se'ns reconeguin competències i 
més lideratge en la gestió i en el disseny de les polítiques sanitàries.”  Carles 
Blay va assegurar en la seva exposició que “l'atenció primària és un dels grans 
sostens de l'eficiència del nostre sistema de salut. S'ha de reivindicar i 
continuar treballant per millorar el seu futur.” Segons Blay, els pròxims anys 
tenim davant 4 grans reptes: el demogràfic, l'epidemiològic, el social, i 
l'econòmic. “Necessitem una primària forta i avançada que doni resposta a les 
necessitats sociosanitàries de la comunitat de manera integrada. D'altra banda, 
ens trobem davant un nou marc tecnològic que aporta canvis i noves formes 
d'atendre des de les consultes. S'ha d'aprofitar aquestes noves oportunitats i 
assumir el repte tecnològic.” Pel que fa als professionals de l'Atenció Primària, 
Blay va destacar que “han de liderar aquests canvis col·laborant, compartint i 
construint, des d'una posició proactiva, innovadora, compromesa, competent i 
compassiva.” 

La primera part de la jornada va centrar les exposicions en el passat i el 
present de l'Atenció Primària a Catalunya. Es van tractar temes com la formació 
i la recerca, les competències de les infermeres, les experiències d'èxit, el 
professionalisme i la gestió, la sostenibilitat del sistema sanitari i el paper de 
l'AP. 

El Dr. Amando Martín Zurro, va obrir la primera taula, fent un balanç d'aquests 
30 anys pel que fa a universitats, recerca i publicacions.  El Dr. Martín Zurro va 



assenyalar les aportacions de l''atenció Primària i la Medicina de Família a les 
universitats: “Visió i anàlisi global de les necessitats i els problemes de salut, 
l'atenció integral i integrada, orientació comunitària preventiva i de promoció de 
la salut, continuïtat assistencial, abordatge familiar, atenció de salut activa, 
comunicació, docència i investigació específiques.” La Medicina de Família, va 
dir, és assignatura obligatòria en el 75% de les facultats i entre un 22% i un 
33% dels residents MIR desenvolupen l'especialitat. “Té prestigi, però encara 
queden reptes per resoldre.”  Pel que fa a recerca, el Dr. Amando Martín va 
exposar que tot i que s'ha millorat molt encara queden coses a fer. “Entre el 74 i 
el 83, els estudis d'AP publicats suposaven només un 0,59%, en els darrers 
anys això ha canviat i estem en les primeres posicions d'articles indexats, han 
sorgit diverses revistes específiques de l'àmbit de l'atenció primària i hem 
crescut en factor impacte. La creació de l'IDIAP i la redIAPP en són exemples 
d'èxit. Però encara hem de superar algunes barreres per la investigació a 
l'atenció primària com la falta de temps, la sobrecàrrega assistencial, la falta de 
recursos (espais, equipament...), la manca de finançament, les traves 
administratives, les dificultats d'accés a la informació, etc.” 

Cristel González, infermera d'AP, va fer un repàs al paper de les infermeres al 
llarg de la història i en particular de l'evolució de les seves competències en 
l'atenció primària en els darrers anys. Va destacar el nivell formatiu del 
col·lectiu i va reclamar més lideratge. “En la formació d'infermeria s'inverteixen 
una mitjana de 20.000 euros públics, cal doncs rendibilitzar aquesta inversió 
formativa, donant a les infermeres el lloc de responsabilitat que els cal.”  

El Dr. Joan Gené, va fer un repàs a les experiències d'èxit a l'AP en aquests 30 
anys com són SIDIAP (la base de dades d'històries clíniques AP), PAPPS 
(Programa activitats preventives), i l'e-CAP, entre altres. També va explicar, 
però, que “som el tercer país en qualitat estructural a l’AP de tota Europa però 
quan es valora l’efectivitat baixem als últims llocs. Som poc eficients.” 

En la seva intervenció, el Dr. Lluís Esteve, va explicar els canvis fonamentals 
que ha suposat la reforma pels professionals de la primària amb la visió 
particular i anecdòtica de la Flora, una companya del seu equip: “Vaig parlar 
amb ella i em va dir: ‘Jo al 85 era metge les 24 hores, em podien venir a buscar 
a casa en qualsevol moment i tenia molt reconeixement social’. Ara visita al 
CAP de Martorell, i destaca el treball en equip, el fet de ser membre d'un equip 
docent, i les millores laborals, però creu que hem perdut reconeixement social.” 
Un altre canvi que va assenyalar Esteve és el demogràfic. “S'ha produït una 
clara feminització de la professió, avui ja són més les dones que els homes 
col·legiats.”  També va destacar que la reforma ha aportat nous valors que 
s'han afegit als de sempre. “Hem incorporat valors com la capacitat de gestió, 
la formació transversal, el treball en equip, la participació de més actors, la 
flexibilitat amb les necessitats socials, el compromís amb la millora del sistema 
de salut, la capacitat de risc, i el lideratge col·laboratiu.” Ara, assegura, se'ns 
presenten reptes assistencials, tecnològics, econòmics, conceptuals... “hem 



d'assumir-los sense oblidar que tractem persones, no malalties. Hem de ser 
crítics però no agres, sortir de la nostra zona de confort, i ser motors del canvi. 
Per la nostra pràctica diària és fonamental seguir avançant en autonomia de 
gestió. Hem de millorar la qualitat assistencial generant satisfacció pels 
pacients i pels professionals.” Esteve va voler concloure la seva exposició 
puntualitzant algunes mesures concretes en aquest sentit: 

� Volem saber quin pressupost tenim a començament de l'any.  

� L'esforç que fa l'equip ha de repercutir en l'equip.  

� Hem de participar activament en l'elecció dels directors del centre. 

� La direcció no ha d'estar allunyada de la pràctica assistencial diària.  

� Implementació d'un consell de direcció format per membres de l'equip 
que puguin fer suport en les tasques de direcció.  

� Personalitzar agendes i horaris.  

� Canviar els criteris d'accessibilitat. 

� Participar en l'elecció dels perfils de l'equip.  

� Tenir presència en els òrgans territorials i participar en les decisions.  

Vicenç Ortún, economista, va fer una crida a la necessitat de millorar la qualitat 
política del país, i de fer canvis en les institucions per crear un estat del 
benestar sostenible.  “La riquesa d'un país és que tingui unes institucions, uns 
costums, unes lleis, i una forma d'actuar, que faci que allò que és socialment 
convenient sigui individualment atractiu. El país que ens cal és un, on els nens 
vulguin ser metges i infermeres d'AP.”, va dir. Per aconseguir aquesta 
sostenibilitat en termes de desitjabilitat i solvència al sistema sanitari, ens 
trobem davant la necessitat de fer millores imprescindibles, va afirmar Ortún. 
“Necessitem canvis estructurals, però també canvis en les actituds de la 
població. S'ha de gestionar la cartera de serveis d'una manera sensata, 
gestionar la incorporació tecnològica seguint criteris de cost-efectivitat, i millorar 
la capacitat resolutiva dels equips coordinant competències. Però també, hem 
d'informar a la gent del que costen els serveis públics, i de quina és l'efectivitat i 
la satisfacció que donen. La gent ha de saber els impostos que paga i quins 
serveis rep, així tindrem una societat més madura.” Finalment, va destacar la 
necessitat de lideratge dels professionals de l'atenció primària: “aquesta 
renovació ha de fer-se des de la consulta. No com a reivindicació particular, 
sinó com a orientació de sistema sanitari.”  

Al final de la primera taula, Xavier Bayona va comentar en declaracions a EFE 
que amb la reforma es volia potenciar el paper de l’AP davant de l'Hospital, 
seguint el recull de peticions de l'OMS: cal focalitzar l'assistència en primer 
nivell per millorar atenció a la població. “És cert que per factors culturals, 
d'accessibilitat i d'atracció, els pacients encara segueixen anant a hospital com 



a referent per curar-se, sovint per processos banals que no requereixen 
intervenció quirúrgica. Però, tot i així, s'ha de dir que la primària està adquirint 
prestigi i reconeixement entre la població i cada cop més gent hi va per 
urgències.” Bayona, va afegir que l'atenció primària pren i ha de prendre més 
protagonisme. “El moment actual ens diu que cal millorar l’atenció a la 
comunitat, i que fer un sistema sanitari sostenible passa especialment per 
prevenir i promocionar la salut, i això es fa des de l’AP.” En aquest sentit va 
voler reivindicar que “cal que hi hagi una redistribució dels recursos. Cal més 
per l'AP perquè ha de ser el centre sistema sanitari.” 

La segona part va centrar-se en les necessitats, oportunitats i els reptes del 
futur de la Primària.  

Jordi Martínez, de la Fundació TiCSalut, va fer una crida a la reflexió sobre les 
possibilitats d'ús de les noves tecnologies per l'atenció primària. “L’era digital és 
una oportunitat brutal per l’AP. De fet, no fa tant que ens hem informatitzat, 
l’any 1995 va iniciar-se la història clínica informatitzada (e-CAP) i ara vivim l’era 
d’internet. La primera pregunta que ens hem de fer és si internet ens ha canviat 
la manera com atenem al pacient, aquesta és una qüestió sobre la qual hem de 
reflexionar. Amb l'e-CAP compartim 130 milions de documents i l'aplicació és 
considerada tot un èxit fora d'aquí. Ara bé, cal que ens fem una segona 
pregunta: De què ens serveixen les TIC's si no sabem utilitzar-les?” Martínez va 
explicar que en aquests moments s'està treballant en el desenvolupament d'un 
Marketplace Apps, “un nou programa que si tot va bé estarà l'any vinent, i que 
permetrà als metges de família prescriure Apps als seus pacients.  Tenim ja 
una plataforma de salut digital amb gran quantitat de dades sobre els pacients, 
moltes d’elles ens venen i ens vindran des de fora, no tant d’allò que recollim a 
la consulta. El que ens ha de preocupar és com el pacient viu la interrelació 
amb el metge.” 

Natalia Mingorance, infermera rural, va voler destacar que tot i que és cert que 
les millores tecnològiques ajuden en el dia a dia i permeten tenir més 
informació sobre el pacient (història clínica, resultat de proves...), no s'ha  
d'oblidar que “ens hem de centrar en el pacient i no tant en la malaltia. El 
pacient viu la seva malaltia d’una manera personal que bé marcada pel seu 
entorn psicosocial, i nosaltres hem de saber tractar-lo des d’aquesta visió. Un 
malalt de diabetis, no és només un pacient amb diabetis, és una persona amb 
una vida concreta: casada o no, amb fills o no, que treballa o no...i que a més 
té diabetis.” Segons Mingorance, el futur en l’atenció primària, i en infermeria 
en concret, passa per l'educació sanitària, la promoció de la salut i la prevenció. 
“Centrem-nos en la persona, donem-li eines perquè s’autogestioni la seva 
malaltia i nosaltres acompanyem-lo.” 

Jordi Mestres, de Joves Metges de Família CAMFiC, va cloure la segona taula 
amb una declaració d'intencions. “Nosaltres ja hem treballat 10.000 hores fent 
AP, som especialistes en AP. Cal que aconseguim que visqui com a mínim 30 



anys més.” Per fer-ho, en Jordi proposa un decàleg, tot i que només acaba 
plantejant 6 punts, i deixa 4 a lliure elecció dels assistents: 

1. Liderar des de la consulta: això vol dir no des del despatx sinó pacient a 
pacient, sense renunciar a res, i que les dones busquin liderar més. 

2. Vèncer el pessimisme: en una època convulsa on és difícil no desanimar-se 
per la situació AP. 

3. Amb idees imaginatives: busquem solucions imaginatives i creatives als 
problemes que se’ns plantegen en el dia a dia. 

4. Tornem a fer allò que sabem fer: què és ser professionals de l’AP, que és ser 
Metges de Família. No pot ser que vulguem o vulguin que fem de tot: de 
metges de família, de docents, d'investigadors... Siguem Metges de Família! 
Per això ens hem format i això és el que sabem fer.  

5. Fem-ho entre tots: l’AP s’ha de fer des de l’equip i hem de treballar en equip. 

6. Fem-ho sense barreres generacionals. Compartim experiència, treballem 
amb la nova generació que s’incorporarà, facilitem-los, ajudem-los i sumem-nos 
a ells.  

 

 

 

 

 


