
 

 
 

26 de juny de 2008 
 
IX Ajuts a la Recerca de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària  
 
LA CAMFiC FINANÇA TRES PROJECTES DE RECERCA SOBRE TEMES DE SALUT AMB 
UNA FORTA INCIDÈNCIA SOCIAL 
 
Tres treballs sobre la promoció de l’exercici físic, els cuidadors informals i els 
factors de risc de patir lesions de trànsit es reparteixen els 30.000 € dels ajuts 
 
Des de fa 9 anys, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) 
atorga uns ajuts econòmics a projectes d’investigació fets al primer nivell assistencial per 
promoure la recerca a l’Atenció Primària (AP).  Enguany, han estat escollits tres treballs 
de recerca que han rebut 10.000 euros cadascun. Els projectes escollits destaquen 
per l’actualitat i la rellevància social de les temàtiques que aborden (l’exercici físic, 
els cuidadors informals i els factors de risc de patir lesions de trànsit), per la seva 
orientació comunitària i per ser multidisciplinaris. 
 
Crear l’hàbit de l’exercici físic 
El projecte guanyador (que té com a investigadora principal Anna Puig Ribera) avaluarà 
l’efectivitat d’una intervenció des de l’AP -basada en sessions d’activitat física- 
per augmentar els nivells d’activitat en la població en general un cop finalitzat el 
programa. Amb la creació de l’hàbit de realitzar una pràctica regular d’exercici s’espera, a 
la vegada, millorar la qualitat de vida dels pacients, crear vincles socials entre ells 
i influir en una menor pressió assistencial. 
 
L’estudi “Derivació a un programa de promoció d’activitat física (PPAF) des dels 
centres d’atenció primària: crea adherència a mig termini? Assaig clínic aleatori 
controlat” comptarà amb uns 424 pacients de 8 CAP de la província de Barcelona. Al llarg 
de 3 mesos, es realitzaran 24 sessions d’activitat física (d’una hora cada una, dos cops per 
setmana) al propi CAP o als espais exteriors propers (parcs, places...). Seran sessions 
d’ensenyament-aprenentatge guiades per llicenciats en ciències de l’activitat física i 
l’esport (LCAFE), amb el suport de professionals sanitaris, ja que sembla que aquests tipus 
d’intervenció són més efectives que la recomanació habitual des de la consulta. 
 
Els autors del projecte destaquen que “si bé ja existeix evidència científica que demostra 
els beneficis de realitzar una activitat física regular, no es disposa de suficient evidència a 
favor del consell mèdic per induir canvis de comportament”. El programa s’orienta a dotar 
els pacients de prou informació (sobre els recursos municipals al seu abast, per 
exemple) i eines perquè, finalitzat l’estudi, incorporin la pràctica d’exercici a la 
seva vida diària de forma autònoma i continuada. 
 
Alleujar els cuidadors  
“Estudi d’intervenció per millorar el suport social en cuidadors” (investigador 
principal, Josep Maria Bonet Simó) ha obtingut el segon ajut a la recerca de CAMFiC. La 
intervenció es farà sobre 436 persones que exerceixin com a cuidadors principals 
(no professionals) d’un pacient dependent. La hipòtesi amb què treballaran els 
investigadors és que la intervenció del personal del CAP sobre aquest cuidador millorarà 
la sobrecàrrega o esgotament i la qualitat de vida del cuidador principal. 
 
El cuidador participarà en sessions individuals, familiars i de grup, on es treballaran 
aspectes com apropar-lo als recursos als quals pot accedir, donar suport emocional o 
ajudar a elaborar estratègies familiars que el descarreguin. Diferents estudis demostren 
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que un alt nombre de cuidadors de persones amb dependència acaben tenint problemes 
de salut. Com apunten els autors, “davant la importància de l’envelliment en la 
nostra població i la insuficient cobertura formal de les cures del pacient 
depenent, cobra una gran importància el suport informal i, per tant, l’acció dels 
cuidadors informals. Per aconseguir una acció perllongada d’aquests cuidadors, hem 
d’evitar tant com sigui possible la sobrecàrrega, fomentant el seu benestar psicològic”.  
 
Prevenir els accidents de trànsit 
El projecte LESIONAT, “Els nivells de risc per patir una Lesió per Trànsit en Atenció 
Primària” (Daniel Prieto Alhambra ha estat l’investigador principal), tercer premiat als 
ajuts, té com a objectiu conèixer quins són els principals factors de risc de lesionar-
se en un accident vial com a primer pas per fer prevenció des del CAP. La recollida  
de dades (a uns 2.000 pacients de 20 CAP catalans) ha de permetre conèixer la distribució 
d’aquests factors (atenent a variables com sexe o edat), que són: alguns problemes de 
salut crònics (diabetis, epilèpsia, defectes auditius o visuals...), certes medicacions 
(antipsicòtics, sedants, antimigranyosos...) i el consum d’alcohol o d’altres substàncies 
psicoactives. 
 
Com afirmen els autors, “les lesions de trànsit no són fortuïtes, i obeeixen a factors 
previsibles”. Una de les dades que avalen aquesta afirmació és que el 10% del morts o 
ferits per trànsit a Espanya havien consumit alguna substància psicoactiva. I 
l’abast del problema dels accidents vials en termes de salut és prou conegut, tant per la 
mortalitat com per la morbiditat i discapacitats que originen. 
 
 
Per consultar el llistat d’autors dels tres treballs premiats i les bases dels Ajuts, 
http://www.camfic.org/recerca/arxius/IX_Ajuts.html
 
Per ampliar informació sobre algun dels tres treballs premiats, 
Contactar amb Premsa CAMFiC (93 301 17 77) 
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