
 

 
 

14 d’octubre de 2008 
 
Dijous 16, 19.30 h. Aula Magna de la Facultat de Ciències de la UDG:  
Conferència “25 anys de la Societat, ara a la Facultat. Paper del metge de família a la 
universitat” 
 
LA VOCALIA DE GIRONA DE CAMFIC ANALITZA EL PAPER DELS METGES DE 
FAMÍLIA A LA UNIVERSITAT 
 
La conferència s’emmarca dins el 25 aniversari de la Societat Catalana de Medicina Familiar 
i Comunitària (CAMFiC) i de la posada en marxa de la Facultat de Medicina de Girona 
 
 
Donada la coincidència de la posada en marxa de la tan esperada Facultat de Medicina a 
les comarques gironines, i dins dels actes de celebració del 25 aniversari de la Societat 
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC) –societat que aplega la 
pràctica totalitat dels metges de família catalans-, la Vocalia de Girona de CAMFiC ha 
organitzat la conferència “25 anys de la Societat, ara a la Facultat. Paper del metge de 
família a la universitat”.  
 
Aquesta conferència tindrà lloc el dijous 16 d’octubre (aula Magna de la Facultat de 
ciències de la UDG, 19:30 h.) i tractarà la importància de l’especialitat de medicina 
familiar i comunitària dins del pla acadèmic de les facultats de medicina. Una 
importància que no sempre està reconeguda en els plans d’estudi de les universitats 
catalanes i espanyoles, malgrat que la medicina de família resol el 90% de problemes de 
salut i que gairebé un de cada tres metges en formació acabarà exercint com a 
metge de família.  
 
Els ponents de la conferència seran el Dr. Brugada, degà de la facultat de Medicina de 
Girona, el Dr. Avellana, director del Servei d’Atenció Primaria Girona Sud, el Dr. Pascual 
Solanas, metge de família , coordinador de la unitat docent de Girona i col.laborador de 
la unitat d’educació mèdica de la facultat de Medicina de la UDG, i el Dr. Josep Basora, 
metge de família, coordinador de formació i de la unitat de suport a la Recerca de la DAP 
Tarragona-Reus i professor associat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la 
Universitat Rovira i Virgili. L’acte estarà presidit per la directora dels Serveis Territorials de 
Salut a Girona, Marta Pedrerol.  
  
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC) és una societat 
científica que es va crear l’any 1983 i que té com a missió promoure, mitjançant els socis, el 
desenvolupament d’una Atenció Primària resolutiva i d’alta qualitat, centrada en la millora 
de la salut de la comunitat, en potenciar i facilitar el desenvolupament professional del 
soci i, en general, del conjunt de persones que treballen a l’atenció primària,en 
col·laboració amb les organitzacions sanitàries, polítiques i docents. Té la seu a Barcelona 
però disposa de diferents vocalies repartides pels diferents territoris de Catalunya que li 
donen una estructura també molt local. 
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