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VI Jornada de les Terres de Ponent, “Els metges de família al segle XXI”, 
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LA IMPORTÀNCIA DE LA PREVENCIÓ I ELS NOUS 
REPTES DE LA MEDICINA CENTREN LA TROBADA 
DELS METGES LLEIDATANS 
 
 
Els metges de família s’enfronten a qüestions com la feminització de la professió, la 
medicalització o la societat de la informació 
 
 
La prevenció com a factor clau de la sanitat de primer nivell i els canvis i reptes als quals 
s’enfronten els metges de família seran els eixos centrals de la VI Jornada de les Terres de 
Ponent, que organitzen la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària 
(CAMFiC) i la Fundació d’Atenció Primària (FAP) el proper dia 27.  
 
El primer punt el desenvoluparà el Dr. Andreu Segura -responsable de l’àrea de Salut 
Pública de l’Institut d’Estudis de la Salut- a la ponència “La prevenció, un afer 
comunitari: coordinació de les intervencions preventives clíniques i de salut 
pública”. El Dr. Segura destacarà la necessitat de portar a terme les activitats preventives 
de forma diferent a com es desenvolupen ara: “Ara per ara, moltes de elles resulten 
ineficaces; s’haurien d’enquibir en un context de salut comunitària, de forma coordinada 
entre els serveis clínics i els de salut pública i, sobre tot, amb la implicació de la comunitat”. 
 
El segon punt s’abordarà a la taula rodona “La medicina de família al segle XXI”, on es 
parlarà sobre la feminització de la medicina, la gestió de la informació, la medicalització de la 
societat i el futur de l’especialitat de medicina familiar i comunitària.  
 
La Dra. Pilar Babi –coordinadora del grup Maltractament a la Dona de CAMFiC –mirarà 
d’impulsar el debat entorn a qüestions com “si la societat valora positivament l’augment de 
dones metge, en quins àmbits laborals mèdics hi ha més presència femenina o com viuen 
l’exercici de la medicina les dones”.  
 
Quant a la medicalització, el Dr. Josep Pifarré –metge psiquiatre, director del Servei de 
Salut Mental i Drogodependències de l’Hospital de Santa Maria de Lleida –explicarà com “la 
concepció, als darrers 50 anys, de la salut com un màxim benestar físic, psíquic i social, i no 
com l’absència de malaltia, pot generar frustracions en els pacients, ja que aquesta màxima 
aplicada al sistema sanitari esdevé, en molts casos una utopia”. Josep Pifarré defendrà “la 
necessitat de cercar un equilibri: fugir del reduccionisme biològic i tecnològic però sense 
depassar els límits dels fins de la medicina”. 
 
Un altre dels temes de la taula rodona anirà a càrrec de Miquel A. Mayer, director de Web 
Mèdica Acreditada (Col·legi Oficial de Metges de Barcelona). El Dr. Mayer dissertarà sobre 
com les noves formes d’accedir i compartir la informació a Internet (allò que es coneix com a 
Web 2.0) haurien de ser vistes pels professionals sanitaris “com a una oportunitat per 
treballar i compartir informació d’una forma eficient, transparent i dinàmica, de gran utilitat 
per a tots els professionals sanitaris i investigadors”.  
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Per últim, el Dr. Eduard Peñascal hi serà a la taula per parlar del futur de l’especialitat de 
Medicina Familiar i Comunitària. El Dr. Peñascal explicarà “els canvis que s’han produït a 
l’especialitat des dels seus orígens, la situació actual i els possibles escenaris futurs”. La 
Jornada també inclourà el lliurament dels premis als millors pòsters presentats. Els 
organitzadors preveuen l’assistència d’un centenar de metges provinents de tota Catalunya.  
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