
 

 
 

18 de novembre de 2008 
 
 
Comentari de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) a 
les recents declaracions de la consellera de Salut, Marina Geli, a ESADE 
 
 
Hem llegit amb atenció i interès el resum de la conferència dictada per la consellera de 
Salut, Marina Geli, en un acte celebrat a ESADE el passat 10 de novembre, i voldríem 
aportar-hi algunes reflexions: 
 
Coincidim amb la consellera en el fet que disposem d’un sistema sanitari de qualitat, amb 
bons resultats de salut i ben valorat per la ciutadania, però demanem que es reconegui 
que aquests resultats i aquesta confiança dels ciutadans –en una situació de 
crònic dèficit pressupostari i de manca d’inversió – es deu fonamentalment a 
l’esforç dels professionals, d’altra banda, dels més mal retribuïts de l’estat espanyol i, 
evidentment, d’Europa. 
 
Estem convençuts que la base per a la sostenibilitat d’aquest sistema és una atenció 
primària de qualitat, resolutiva, adequadament dotada de mitjans humans i 
tècnics i ben coordinada amb els altres nivells de l’atenció sanitària.  
 
En aquests moments de dèficit de professionals, volem  recordar que a les consultes d’AP 
fins a un 30% del temps es perd en activitats burocràtiques, i que la CAMFiC ha 
presentat a la conselleria un document de “Propostes d’eliminació d’activitats 
burocràtiques no pròpies del metge de família”, propostes que creiem fàcilment 
aplicables a curt termini i que suposarien una millora en les condicions de treball a 
l’atenció primària. Demanem a l’administració la màxima prioritat en l’aplicació de les 
reformes proposades.  
 
Veiem la necessitat d’un acord per a la sostenibilitat de la qualitat i l’equitat del 
nostre sistema sanitari, i volem insistir que aquest acord es conformi des de l’atenta 
mirada de l’atenció primària, que és qui rep, coneix i fa el seguiment de les persones i de 
les famílies al llarg de tot el seu cicle vital.  
 
Per això reiterem a la conselleria de salut la disposició de la CAMFiC (societat 
científica que aplega prop de 4.000 metges de família, la pràctica totalitat de metges 
d’aquesta especialitat que hi ha a Catalunya) a treballar conjuntament per aquest 
acord. 
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