
 

  

 

 
 

I JORNADA DE DEBAT SOBRE GESTIÓ EN SALUT 

CAMFiC-AIFiCC 

 

"Som primària, som resolutius!" 
 

6 d’abril de 2017 - IDEC UPF - C/Balmes  132, 08008 Barcelona 
 

 
 
Tenim molts temes damunt la taula per a seguir avançant en la millora de la 
prestació de serveis sanitaris en clau sistema i indubtablement a l'Atenció Primària 
de Salut. 

 
Per això, la present edició, de la Jornada de debat canvia i es transforma en una 

Jornada de debat en salut per ampliar les seves mires i aposta per escoltar, 
reflexionar i concloure sobre diferents temes que són d'actualitat en el sector. 
L'atenció primària és atenció a la persona i a la comunitat. 

 
Convidem al director del CatSalut perquè ens expliqui la visió del planificador i del 

comprador de serveis. La transformació del sistema: a on estem i a on anem? Quin 
és el rol que espera l'administració que desenvolupi l'APS? Com es finançaran els 
nous programes que s'encarregaran a l'atenció primària? 

 
El sistema i els equips d'atenció primària necessiten que els professionals i els 

ciutadans puguin establir un diàleg que permeti avançar en la incorporació de 
valors i necessitats: participació professional i ciutadana, promoció del talent i 
conciliació de la vida personal són necessitats que cal que es debatin amb serenitat 

i passió, perquè ens hi juguem part de la viabilitat i la credibilitat del sistema. Tot 
això es debatrà en diferents grups de treball que donaran com a fruit les 

conclusions de la Jornada i el compromís de línies a treballar des dels grups de 
gestió de la CAMFiC i l'AIFiCC. 
 

A la taula rodona, s'exploraran formes de donar valor afegit a les noves tecnologies 
que s'han incorporat a les nostres vides i als rols dels professionals que treballen en 

els EAP. 
 
La vida està plena de reptes no exempts de dificultats, però treballar per avançar 

sempre resulta apassionant. 
 

El Comitè Organitzador de la Jornada 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

9:00h Recollida de documentació 

 

9:30h Taula inaugural 

 

10:00h Conferència inaugural: “El pacient davant del sistema sanitari” 

 David Elvira, Director CatSalut i president Institut Català de la Salut 

             

        

10:45h Cafè 

 

11:15h Tallers participatius: “Democratització de l’atenció primària, talent i vida 
personal” 

 Participació professional (407) 
Moderen: Armando Casado i Ester Julbe 

 Participació ciutadana (410) 
Moderen: Xavier Bayona i Imma Ferré  

 Promoció del talent (411) 
Moderen: Jose Luis Bravo i Cinta Villo 

 Conciliació personal (412) 
Moderen: Montserrat Ureña  i Rosa Mª Oriach 

 
 

 

 

12:30h Taula Resolució d’APS  

 Moderador Antoni Peris, gerent CASAP 

 Resolució digital: 
Oscar Solans (medicina 4.0) 

 Resolució infermera 
Cèlia Garcia (CST) 

 Resolució administrativa 
Jordi Gascon (CASAP) 

 Resolució mèdica 
Josep Casajuana (ICS, EAP Alt Camp Est) 

 

13:45h Presentació de les conclusions dels grups de treball 

 Imma Ferré, comitè organitzador de la jornada, AIFiCC 

 Xavier Bayona, comitè organitzador de la jornada, CAMFiC  

 

14:00h Cloenda 

 Imma Ferré, comitè organitzador de la jornada, AIFiCC 

 Xavier Bayona, comitè organitzador de la jornada, CAMFiC 

 

 

 

  

 

 

 

 

Participa amb l’etiqueta: 

#debatgestioAPS  
@camfic @aificc 

Col·labora: 


