
Retribucions (dels últims 3 anys) als autors o a la
institució en forma de beques; consultoria; honoraris;
viatges i dietes per reunions, congressos o similars;
participació en activitats de disseny, anàlisis o revisió de
l’estudi; escriptura o revisió del manuscrit; provisió
d’equipaments, fàrmacs o suport administratiu...

• Obtenció d’una Beca XB d’investigació en Atenció Primària
(2014).

• Retribució per l’autoria de diversos articles a la revista
AMF de la Semfyc.

• Retribució per l’elaboració i coordinació del curs “Salut
internacional a l’atenció primària” de la Camfic (2015 i
2016).

• Retribució com a docent en el Màster “Pedagogia
Hospitalària” de la Universitat de Barcelona (2016).

Qualsevol relació (dels últims 3 anys) i, si és rellevant,
fins i tot anterior, independentment de la compensació
rebuda: participació en comitès, consultories, contractes
laborals, testimonis experts, donacions rebudes,
finançament d’activitats, beques, viatges i dietes,
honoraris, pagaments per intervencions en difusió del
coneixement, patents, accions...

• Metgessa de família de l’Institut Català de la Salut (ICS).
• Tutora del Programa Docent de MFiC.
• Participació en el comitè científic de la VII Jornada de

recerca per a residents de la Unitat Docent d’Atenció
familiar i comunitària de Barcelona (2015).

Qualsevol relació financera de la parella o els fills amb
entitats que puguin tenir interès general o específic en el
contingut del treball

Cap

Totes les relacions d’interessos no financers amb
associacions o grups, o filiacions que qualsevol lector
voldria saber, en relació al treball o al tema: personals,
professionals, polítiques, culturals, religioses...

• Sòcia de la Camfic i la Semfyc. Membre del grup de treball
Cocoopsi de la Camfic.

• Membre de la junta del Focap.
• Membre de la Plataforma Pasucat.
• Compromissària per la candidatura Combtu al COMB des

de 2014.
• Membre del grup Justícia i Salut de l’entitat Justícia i Pau.

Conflictes d’interès de: Blanca de Gispert 2016
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