
Benvolguts col·laboradors, amics i companys:

Cada dia afrontem molts problemes assistencials generats per una  nova realitat sanitària, i encara n’arrosseguem 
d’altres que no estan resolts. 

Estimem molt la nostra professió i la població que atenem, per aquest motiu volem aportar una part de la solució 
davant una evident fragilitat del sistema de salut, una llum que parli del futur amb esperança i ens expliqui com 
el sistema sanitari s’adaptarà perquè la figura del Metge de Família no quedi esvaïda en els models d’Atenció Pri-
mària que sorgeixen d’aquest nou escenari. Necessitem també reconeixement i medis per afrontar aquest futur.

Amb aquesta mirada transformadora us proposem debatre del futur de la nova Atenció Primària convidant-vos a 
la IV Jornada de l’Observatori de Medicina de Família, actualment format per més de 90 metges de les comarques 
del Maresme, Vallès Oriental, Barcelonès i Berguedà. La jornada d’enguany tindrà dues taules rodones, la primera 
per tractar com les noves tecnologies i la intel·ligència artificial poden ajudar a millorar l’atenció sanitària dels 
equips d’atenció primària, la segona tractarà sobre els models organitzatius i els nous rols assistencials de l’Aten-
ció Primària al voltant de la figura del Metge de Família per aquest segle XXI i com encaixa a les organitzacions. 

La jornada està oberta a tots els professionals del món sanitari i especialment dedicada als metges sentinelles de 
l’Observatori MFiC.

Volem retrobar-nos i compartir les ganes de millorar l’exercici de la nostra professió mitjançant el coneixement ci-
entífic i la humanitat que ens caracteritza, visualitzant com ens ho farem els propers anys per continuar endavant. 

Us hi esperem!

Toni Casanova, Elena Zurilla, Maria Bartolomé, Teresa Gros, Estíbaliz López, Mercè Jiménez, Maica Barreiro, Susana 
Curós, Pere Torán i Juancho Montero.

Mataró, 22 de març de 2022

 

Dijous 5 de maig de 2022, a les 11.00 h
Centre Cívic “La Fàbrica” de Cabrils

IV JORNADA OBSERVATORI DE MEDICINA 
DE FAMÍLIA AL MARESME
NOUS ROLS I NOVES TECNOLOGIES PER A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA 
DEL FUTUR: COM ENCAIXA LA MEDICINA DE FAMÍLIA?

Amb el suport de:



PROGRAMA
 
11.00 h.  INAUGURACIÓ. 
 Sra. Isabel Tamboleo Villalobos. Regidora de Sanitat de l’Ajuntament de Cabrils.
 Benvinguda de les entitats organitzadores. CoMB, ACMCiB i CAMFiC

11.15 h.  Taula rodona : Noves tecnologies per a l’Atenció Primària.
 Estratègia TIC a Catalunya. Present i Futur.
 Dr. Òscar Solans Fernández. Responsable funcional eSalut. Àrea de sistemes d’informació del CATSALUT.

 Intel·ligència Artificial com a eina d’ajuda per als professionals d’Atenció Primària.
 Dr. Josep Vidal Alaball. Unitat de Suport a la Recerca de la Gerència Territorial Catalunya Central.   
  Institut Català de la Salut

 La consulta virtual,  impacte en l’Atenció Primària i la bretxa digital.
 Dra. Montserrat Ciurana Tebe i Dr. Pascual Roig Cabo. Grup Salut Digital de la CAMFiC.

 La consulta virtual des de la mirada de la ciutadania.
 Sra. M. Carme Sabater Sánchez. CUS.

12.30 h.  OBSERVATORI MFiC. Resum executiu. Observacions 2022-2023. 
 Dr. Juan José Montero Alía. Vocalia del Maresme de la CAMFiC. 
 Dr. Pere Torán Monserrat. President de la Junta Comarcal del CoMB al Maresme. 

13.00 h.  Taula rodona : La metgessa de família a l’atenció primària del futur. Canvi de funcions?
 Ha caducat el model de metgessa de família?
 Dra. Meritxell Sánchez Amat. FoCAP.

 Com encaixa la metgessa de família amb els nous rols assistencials dels equips d’atenció primària?
 Dra Mònica Solanes Cabus. CAMFiC. 

 Els usuaris, la metgessa de família i l’Atenció Primària
 Maria Pilar González. SEAUS.

 Nous models assistencials al voltant de l’especialista en Medicina Familiar i Comunitària?
 Dr. Lluís Esteve Balagué. CoMB.

14.30 h.  Dinar i cloenda

 

AFORAMENT LIMITAT!  

INSCRIPCIÓ: L’aforament a la jornada és limitat. Per assistir-hi serà indispensable enviar un e-mail a l’adreça  
observatorimfm@gmail.com detallant el nom i cognoms, telèfon, professió i centre de treball.

Amb el suport de:

Dijous 5 de maig de 2022, a les 11.00 h
Centre Cívic “La Fàbrica” de Cabrils

IV JORNADA OBSERVATORI DE MEDICINA 
DE FAMÍLIA AL MARESME
PARLEM DEL FUTUR: LES NOVES TECNOLOGIES RESOLDRAN 
EL DÈFICIT DE PROFESSIONALS SANITARIS?


