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Se celebra la V Jornada de Debat per als Directius dels Equips d’AP, organitzada per 
la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i l'Associació 
d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC), en col·laboració amb 
Novartis. 20 de febrer, UPF- Barcelona. 
 

Els experts assenyalen la necessitat d’adoptar mesures per a millorar la 
percepció dels ciutadans dels serveis d'Atenció Primària 

 
 
• La jornada aborda les aportacions de la infermeria al lideratge de les 

organitzacions, com desenvolupar una imatge de marca “Atenció Primària” i 
identificar les habilitats dels directius dels equips de AP, especialment en 
èpoques de crisis. 

 
 
 
Barcelona, 20 de febrer de 2008 . La V Jornada de Debat per als Directius 
dels Equips de AP (organitzada per la Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària –CAMFIC- i l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de 
Catalunya –AIFICC-, en col·laboració amb Novartis) ha reunit a 200 assistents per a 
abordar diferents qüestions entorn del lideratge en l’àmbit de l'Atenció Primària.  
 
Segons Pere Guirado, Vicepresident del Comitè Organitzador de la Jornada, 
“els estudis universitaris mèdics no estan orientats a formar professionals d’AP, la 
qual cosa provoca un dèficit estructural important, a diferència dels estudis 
d’infermeria, que sí presenten aquesta orientació. Existeix una important fuga de 
professionals, joves i molt ben formats, cap a altres països (Portugal, Anglaterra i 
Itàlia, principalment) on el reconeixement social i econòmic és més elevat”. 
 
La jornada té com objectiu optimitzar la formació dels professionals de l’atenció 
primària, fent que l’assistència diària sigui més eficaç i de major qualitat. Pretén 
facilitar els coneixements específics, tècniques i habilitats de gestió necessaris per a 
desenvolupar la gestió clínica i la direcció d’organitzacions en Atenció Primària. Així 
mateix, desenvolupar capacitats de lideratge que permetin un eficaç tracte del 
treball en equip, l’ús adequat dels valors i de la informació, la presa de decisions 
correcta i la millora de la comunicació amb la resta de professionals. 
 
“Es pretén debatre sobre temes d’interès per als directius d’atenció primària, com 
són donar a conèixer l’opinió dels experts sobre l’aportació de la infermeria al 
lideratge en les organitzacions, l’atenció primària com a marca, les competències 
per a liderar l’atenció primària i les eines de formació per a directius”, explica Pere 
Guirado. 
 
 
 
 
 



 
 
Segons Joan Carlos Contel, President del Comitè Organitzador de la 
Jornada, “es pretén analitzar les aportacions que poden fer les infermeres a la 
gestió de les organitzacions com són: l’experiència que han tingut des de les 
Direccions d'Infermeria a l'AP de salut, l’experiència històrica de les Direccions 
d'Infermeria en els hospitals (amb reflexions sobre la visió de futur en aquest àmbit 
assistencial), l’aportació que han fet infermeres que han passat a desenvolupar 
càrrecs directius (Gerències, Adreces de SAP), dintre de les organitzacions. Així 
com la incorporació d’infermeres en direccions estratègiques en els òrgans de 
planificació sanitària”. 
 
Respecte al tema de com desenvolupar Una imatge de marca d’AP, Joan Carles 
Contel assenyala que “malgrat els esforços per situar els serveis d’atenció primària 
en el centre del sistema sanitari, serà necessari portar a terme abordatges propis 
del màrqueting per a trobar-li un bon posicionament dintre del sistema que ajudi a 
millorar la percepció per part del ciutadà dels serveis que ofereixen aquests 
equips”.  
 
Així mateix, les jornades tractaran d’analitzar les habilitats que ha de presentar un 
directiu d’equip. Segons explica Pere Guirado, “els directius d’AP haurien de 
treballar el lideratge, cuidar a les persones de la seva organització, en sintonia amb 
la política i estratègia de l’empresa (en aquest cas, l’atenció primària pública)”.  
 
“També haurien de cuidar de forma extrema els processos orientats a aconseguir 
resultats en les persones (tant clients com professionals) i en la societat. De forma 
sintètica, hauria de ser un facilitador del treball dels professionals, orientat cap a la 
millora contínua i la innovació”, conclou Guirado.  
 
 
Per consultar el programa: 
http://www.camfic.org/formacio/docs/Directius/corr_ProrgamaDEF_directius.pdf
 
 
Per a més informació:  
 
BERBES ASSOCIATS  
Patricia García. Telf 91 563 23 00.  
 
Premsa CAMFiC.  
Carme Becerra. Telf 93 301 17 77 (matins) 
 
 

http://www.camfic.org/formacio/docs/Directius/corr_ProrgamaDEF_directius.pdf

