
 

 
 

2 de juny de 2008 
 
 
Els XII Tallers d’Habilitats Pràctiques de la Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) arriben a Tarragona  
 
ELS METGES DE FAMÍLIA TARRAGONINS REBEN FORMACIÓ 
PRÀCTICA PER AL DIA A DIA DE LA CONSULTA  
 
 
La Dra. Benilde Fontoba, una de les docents dels XII Tallers 
d’Habilitats Pràctiques, que organitza la Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), resumeix el repte d’aquesta 
trobada formativa: “Volem que el metge pugui actualitzar el seus 
coneixements i habilitats sobre vàries matèries en poc temps. Quelcom molt 
important en aquest moment, quan molts CAP estan escassos de personal i 
augmenten les tasques que hem d’assumir els metges de família”. 
 
Per a l’edició de Tarragona, que se celebrarà el proper dimecres 4 de 
juny, s’han escollit tres tallers (Exploració de l’aparell locomotor, 
Oftalmologia i Maneig farmacològic cardíac)  que es realitzaran en 
horari de matí i de tarda perquè els assistents els puguin fer compatibles 
amb els seus torns de feina.  
 
Una bona i actualitzada formació del seu metge de família comporta 
avantatges indiscutibles per als ciutadans. Aquesta és la filosofia que hi ha 
darrera els Tallers, dels quals es fa cada any una edició a cadascuna de les 
quatres províncies catalanes per apropar-los al màxim nombre de 
professionals de la medicina de família. 
 
A Tarragona l’escenari escollit pel proper 4 de juny serà el Palau de 
Congressos, on s’espera l’assistència de prop de 200 metges de família. 
CAMFiC és una societat científica amb 25 anys d’història que aplega 3.800 
socis, la pràctica totalitat dels metges de família de Catalunya. 
 
 
 
XII Tallers d’Habilitats Pràctiques de la CAMFiC.  
Edició Tarragona. 4 de juny, de 9 a 13.30 h. i de 15.15 a 19.45 h. 
Palau de Congressos (Arquitecte Rovira, 2).  
 
 
 
 
 

Departament Premsa: Carme Becerra 93 301 17 77 ( De 9 a 15 hores) 
                                                           premsa@camfic.org 


