
ACCIONS PER ABORDAR EL MALESTAR DELS
PROFESSIONALS DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

Barcelona, febrer del 2019

La precària situació actual de l’atenció primària de salut (APS) requereix identificar

els diversos malestars professionals per tal de poder-los abordar adequadament.

Al nostre entendre, podem identificar diverses àrees de malestar professional:

1. Malestar pel menyspreu institucional (ICS, Departament de Salut)

2. Malestar pel menyspreu “ambiental” (mitjans, social, cultural)

3. Malestar pel menyspreu d’altres nivells assistencials (atenció secundària)

4. Malestar per la manca de direcció-lideratge o, pitjor encara, per una direcció

contrària  a  les  necessitats  d’atenció  de  les  persones  i  comunitats  i  la

sostenibilitat del sistema sanitari.

5. Malestar per les condicions laborals

6. Malestar per la burocratització de les consultes

7. Malestar respecte a formació i recerca

8. Malestars  específics  dels  diferents  professionals:  infermeres,  metgesses,

administratives…

L’APS ha patit un constant espoli de recursos (percentatge del pressupost, inversions,

professionals...): aquest és un greu problema que cal resoldre amb urgència. Però

l’anàlisi dels malestars ens ha de donar pistes, també, per adonar-nos que amb “més

pressupost” no n’hi hauria prou: cal abordar de forma seriosa els menyspreus i la

burocratització (entre altres). 

La precarietat i el desànim són de tal magnitud que cal, abans de res, guanyar-se la

confiança dels professionals, retornar-los un bri d’esperança per poder actuar. És per

això que proposem un pla d’actuació a mig termini (uns 2 anys) amb reformes

importants  (algunes pròpies  de l’ICS,  altres  més pròpies  de  tot  el  Departament),

però, sobretot, proposem un pla de xoc inicial (a aplicar en un termini màxim
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de 6 mesos). Aquest pla de xoc és el que ha de retornar als professionals la mínima

confiança  i  esperança  per  poder  sortir  del  pou.  Podríem dir   que,  aplicat  en  un

període curt, ha de permetre reapoderar els professionals per a que siguin capaços

de reconduir la situació i tornar a gaudir de la seva professionalitat.

Adjuntem, en un primer moment, el pla de xoc. Ens oferim per a desenvolupar el pla 

a mig termini i per a concretar les mesures dels dos.

PLA DE XOC (2 setmanes- 6 mesos) 

1. MODEL

La reforma de l’APS es va fer a partir d’un determinat model: porta d’entrada, primer

contacte,  accessibilitat,  assignació  de  professionals  (infermera  i  metgessa),

longitudinalitat, treball en equip (especialment UBA), etc. Amb el pas del temps, i les

mancances en la seva aplicació,  s’han introduït suposades “innovacions” que han

acabat  desdibuixant  el  model  d’atenció.  Això  desorienta,  desanima  i  dificulta  el

lideratge. És urgent recuperar el model (amb les actualitzacions que requereix com

el “deixar de fer” per a “poder fer”) i, sobre aquest model, donar compliment als

acords de la vaga i dissenyar el futur pla d’inversions (defugint del “fer més a cost

zero”).

Per tot això proposem, com a mesures urgents:

 Disposar d’un model d’APS (i de la seva relació amb atenció secundària) simple i

clar, comú a tot el territori. [veure annex 1]

 Posar en marxa mesures que s’encaminin a aquest model (que no es pot assolir

immediatament per no desanimar encara més els professionals, sinó de forma

progressiva). Per exemple, la «instrucció PADES». 

 Considerar com atenció primària de salut tan sols els EAPs i considerar la resta

com a  unitats  d’atenció  secundària  (hospitalàries  o  no):  pediatria  territorial,

PADES, salut mental, ASSIR, etc.

 Acabar  immediatament  amb  mesures  contràries  al  model:  tancar  totes  les

unitats de gestió de diversos EAPs (UGAPs), frenar la creació de qualsevol “equip

de suport” (i destinar el seu pressupost a EAPs) i replantejar les seves dotacions

de professionals. 

 Reformular  la  organització  interna  dels  equips  en  base  al  model  (no  als

subequips  per  a  domicilis  o  per  a  pacients  crònics,  tasques  d’infermeria,

infermera de triatge...)
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2. TRACTE INSTITUCIONAL

Poques vegades s’ha fet pedagogia institucional i social del model ”primarista” del

nostre Sistema Nacional de Salut. És urgent fer-ho: internament (ha d’amarar tota la

organització ICS) i externament: la resta del sistema sanitari, la societat en general.

Aquesta  acció  pedagògica  ha  de  servir  per  visibilitzar  el  valor  de  l’APS  i  la

importància  de  conceptes  com  la  longitudinalitat,  la  universalitat,  la  prevenció

quaternària, el bon ús dels serveis... Aquesta pedagogia ha de servir per alinear tota

la organització (i els seus professionals) amb el model i ha de permetre iniciar una

política  de  disminució  de  la  hiperdemanda  social  d’atenció  sanitària  (inútil,

iatrogènica i perillosa per a l’estabilitat del sistema).

La millor manera de ser respectuosos amb els professionals d’APS és fer-los visibles a

tot arreu (als mitjans de comunicació i als grups de treball o programes sanitaris) i

evitar sobrecarrega-los amb tasques que no els són pròpies (per exemple informe de

pobresa energètica) o són d’escassa utilitat (per exemple pla d’onada de calor).

L’estat de deixadesa de molts CAPS és un reflex de la importància que es dona a l'AP.

Hi ha edificis molt vells i el manteniment, en general, és insuficient. Es dona molt

mala imatge, i la imatge és part de l'èxit de la feina d'una treballadora sanitària. 

Per tot això proposem, com a mesures urgents:

 Disposar  d’un  manual  de  comunicació  bàsica  [veure  annex  2]  respectuós  i

promotor de l’orgull  de l’APS, per usar-lo en declaracions, reunions, informes,

premsa... Distribuir-lo entre tots els càrrecs directius (de Gerència fins a direcció

de SAP). Ha d’incloure explicació del pla de xoc i pla a mig termini.

 Mòdul de formació bàsica per a directius sobre model i manual de comunicació.

 Qualsevol guia, programa, ruta assistencial o similar, sigui del tipus que sigui ha

de ser liderat per metgessa/infermera de família (per permetre orientar-los tots a

la comunitat, “primaritzar-los”)

 Campanya publicitària de suport i promoció de l’APS (interna, premsa escrita,

televisió i ràdio...)

 Anunciar un estudi de necessitats i de les millores de manteniment dels CAPs

Abordar a curt termini les més imperioses.

3. LIDERATGES:

Moltes direccions (gerències, direccions de SAP i direccions d’EAP) són conflictives i

poc  engrescadores.  Algunes  han  exhibit  un  comportament  autoritari  o

desconeixement (inclús menyspreu) de les necessitats dels seus treballadors. 
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Cal que hi hagi cessaments i/o dimissions, amb nous nomenaments, per a que quedi

clar que s’obre una etapa nova que cuidarà els treballadors. Si hi ha els mateixos

actors que han protagonitzat les situacions de conflicte és difícil que els treballadors

es puguin il·lusionar amb la nova etapa. 

Cal que els directius siguin capaços de reconèixer, aprofitar i potenciar el talent que

tenen els professionals,  tant per oferir  un servei  de qualitat  com per millorar  les

estructures. Enlloc de limitar-los han de saber escoltar i promoure la seva creativitat.

Per a fer-ho, les direccions d’EAP han de ser molt properes, gens professionalitzades

(companyes que fan aquest servei durant un temps): és més important el lideratge

professional  que  els  coneixements  en  gestió.  Veure  més  sobre  el  tema  a:

https://focap.wordpress.com/2018/04/17/les-bones-liders/. 

Tot  plegat  ho han de  fer  amb un compromís  ètic,  amb lleialtat  vers  la  població

(busquem el millor per la ciutadania) i, en segon lloc, vers els professionals (són els

qui ho poden fer). 

Sobretot cal que les direccions tinguin clar el model que cal construir i defensar entre

tots. Per això creiem que cal un canvi de directius per acompanyar una redefinició

del model, calen persones que el liderin. 

Per això proposem, com a mesures urgents:

 Canvi de la majoria de gerents i directores de SAP i d’EAP.

 Elecció de directius per part dels propis EAPs (amb nomenament per part de

direcció de SAP o no acceptació de forma raonada)

 Designació de gerències i direccions de SAP prioritzant la seva implicació amb el

model i la seva capacitat de lideratge participatiu (i no directivista)

 Direcció d’APS separada de la d’hospitals (ICS central) i gerències pròpies d’APS

a tots els territoris

 Incentius per als directius lligats a promoure la longitudinalitat, accessibilitat... 

4. DPO I REGISTRES

La  direcció  per  objectius  (sobretot  la  seva  compensació  econòmica)  ha  produït

efectes  adversos  sobre  l’actuació  dels  professionals:  desmotiven  i  en  modifiquen

l’atenció, en aquest cas la centren sobretot en aspectes del risc cardiovascular. Són

obstacles per una atenció de qualitat,  i  actuen en detriment de les àrees que no

contempla (com la narrativa del pacient, empatia i relació, proximitat, accessibilitat i

longitudinalitat, aspectes socials i de salut mental). 
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Proposem eliminar el complement de DPO incorporant-lo en les pagues fixes i  no

vincular un bon resultat en els indicadors amb un augment de sou.

Necessitem que la història clínica sigui una veritable eina assistencial, eliminant el

requeriment de registres absurds, sovint lligats als mateixos objectius i el seu ús per

altres finalitats (que s’han de resoldre amb altres eines): l’exemple de l’ICAM. Cal

tenir en compte que tot el temps que un professional el passa fent registres el treu

d’altres aspectes de la pràctica que podrien ser fonamentals. 

Per això proposem, com a mesures urgents:

 Eliminar  el  pagament  per  DPOs  (any  2019)  i  integrar-ne  el  seu  50% com a

complement salarial fix. 

 Elaborar  un  nou  format  de  DPOs  no  tan  lligat  a  resultats  numèrics  i  sí  a

compliment de valors de l’APS: accessibilitat, proximitat, longitudinalitat, atenció

al pacient terminal a domicili, horaris de tarda, etc. 

 Incentius per aconseguir mesures que poden millorar la justícia als equips: que

promoguin els torns lliscants, les rodes de divendres tarda... 

 Lideratge de la direcció d’APS en els canvis a e-CAP, per fer-lo més àgil i retirar

els registres que no tinguin utilitat clínica

 Evitar l’entrada d’altres actors (ICAM, professionals de suport...) a e-CAP i deixar

d’usar-la  com  a  mitjà  de  comunicació  entre  professionals  no  implicats

directament en l’atenció del pacient.

5. BUROCRÀCIA-INFORMES

Patim un excés de demanda burocràtica a la consulta, bàsicament relacionada amb

la incapacitat temporal i amb múltiples informes per qüestions no relacionades amb

el dret a l’assistència sanitària [veure annex 3]. 

Cal  un  treball  legislatiu  i  també  a  nivell  de  tot  el  Govern  (especialment  Salut,

Benestar social, Ensenyament i Treball) per arribar a aplicar mesures que ja s’han

experimentat  a  altres  països,  com  per  exemple:  autodeclaració  responsable

d’incapacitat  temporal  per  a  IT  de  pocs  dies  (Regne  Unit).  Igualment  cal  evitar

informes  per  a  centres  educatius  i  sociosanitaris  sobre  limitacions  de  salut  per

acudir-hi o sobre situacions que ja es recullen en altres documents (estat vacunal a

carnet de salut, medicació a recepta electrònica...).

L’administració pública no hauria de requerir certificats mèdics (de dubtosa utilitat)

per concursos d’oposició o per optar a places públiques
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Com a primer pas, l’ICS pot liderar l’aplicació d’algunes d’aquestes mesures.

Per això proposem, com a mesures urgents:

 Que l’ICS admeti (per a tots els seus treballadors) l’autodeclaració responsable

per  a  baixes  laborals  curtes  (1-3  dies),  sense  necessitat  de  certificat

d’incapacitat  temporal.  La  mesura  tindria  efectes  d’augmentar  l’ambient  de

confiança  i  establiria  un  model  per  exportar  a  la  resta  d’administració  i

empreses.

 Directiva  interna,  i  comunicació  a  Departaments  afectats,  on  s’assumeixi  el

compromís  de NO FER justificants  absurds.  En  una primera fase  caldria  triar

aquells que tenen una clara alternativa o són innecessaris: no assistència a la

feina (IT), no assistència a centres educatius (declaració interessat o pares), fe

de  vida  (ajuntament),  teleassistència  (no  té  cap  utilitat),  centres  de  lleure

(declaració pares), medicació per a centres educatius o socials (còpia recepta

electrònica). 

6. INFERMERIA: 

La infermera ha de ser la professional “que té cura” dels patiments en salut dels

ciutadans.  Ho  ha  de  fer  en  estreta  cooperació  (i  complementarietat)  amb  la

metgessa, corresponsabilitzant-se de l’atenció de la població assignada en qualsevol

situació (problema agut, cronicitat, prevenció, consulta, domicili, comunitat...) Això

passa per  reivindicar aquesta mirada infermera i donar-li visibilitat,  per revertir la

manca de coneixement dels valors i potencialitats del treball d’infermeria a l’AP. 

Creiem que pot ser de molta utilitat el marc consensuat (grup d’infermeres i metges,

FoCAP,  AIFiCC  i  CAMFiC)  en  el  document  publicat  fa  uns  mesos:

https://focap.files.wordpress.com/2017/12/la-infermera-familiar-i-comunitc3a0ria.pdf 

Per això proposem, com a mesures urgents:

 Convocatòria específica de trasllat per infermeria d’APS (diferenciada de la de

trasllat d’atenció secundària)

 Valorar per concurs-oposició l’especialitat familiar i comunitària

 Incrementar la dotació de TCAIs que alliberin a les infermeres de tasques que no

els són pròpies (magatzem, comandes, etc.)

 Impulsar participació (cooperativa) d’infermeria en l’atenció a les demandes dels

ciutadans (GID). Acompanyar-lo de campanya publicitària del rol d’infermeria i

de directiva que hi doni suport legal explícit.
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 Desenvolupar la normativa estatal sobre prescripció per a disposar d’un marc

legal per a la prescripció infermera.

7. RELACIONS AMB ATENCIÓ SECUNDÀRIA:

Segueix  essent  habitual  que  l’atenció  secundària  no  contesti  (informe)  a  les

consultes de l’atenció primària. És un veritable menyspreu que l’APS estigui obligada

a fer un informe (full interconsulta) per a que un pacient sigui atès per un determinat

especialista  i,  en  canvi,  aquest  estigui  alliberat  de  respondre.  Sovint  (i  és

especialment dolorós en el cas dels serveis d’urgències hospitalaris), quan hi ha un

informe, aquest no fa referència a la consulta feta per l’APS (i sí fa constar, faltant a

la veritat: “pacient que acut per...”)

És habitual la interconsulta entre diversos serveis d’atenció secundària. El cas més

flagrant és l’anomenada “activació” (?!) del PADES des dels hospitals. També passa

sovint  que  des  del  servei  d’urgències  hospitalari  es  faciliten  a  l’usuari  visites

preferents a serveis d’atenció secundària. En canvi, l’APS no disposa d’espais propis i

preferents a les agendes d’atenció secundària.

Les visites virtuals (de consulta entre atenció primària i secundària) poden ser molt

útils si se’n fa un bon ús. Però en alguns casos s’han pervertit i determinats serveis

les usen per a prioritzar (o fins i tot rebutjar) peticions de consulta (acaben essent un

filtre). 

Caldria  assegurar  un  bon  funcionament  dels  circuits  de  relació  amb  l’atenció

especialitzada, evitant demores molt llargues que sobrecarreguen l’AP, i minimitzant

els  errors  que provoquen que un percentatge  gens  menyspreable  de derivacions

quedi sense programació ni resposta. Per millorar les demores, caldria fer un treball

per l’optimització del valor de l’atenció secundària, evitant visites de seguiment que

aporten poc valor al llarg del temps.

Per això proposem, com a mesures urgents:

 Directiva de l’ICS que estableixi com a obligatòria la resposta sistemàtica a tota

consulta  d’APS.  Cal  lligar-la  a  pagament  dels  professionals  i/o  dels  centres

(contractes-programa, DPOs, etc.) per a què sigui efectiva.

 Model d’informe als serveis d’urgències (CUAPs, hospitals...)  on es pugui triar

l’opció “adreçat per la seva Metgessa de família” i en el tancament: “seguiment

si s’escau per la seva Metgessa de família”
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 Facilitar el coneixement mutu i la confiança entre professionals de primària i de

secundària: llistats d’especialistes referents, nom de la metgessa i  infermera de

cada malalt,  contactes presencials periòdics...

 Directiva de l’ICS que elimini les consultes a PADES (o a altres serveis d’atenció

secundària) des dels propis serveis hospitalaris o d’urgències). 

 Eliminar  les  consultes  virtuals  amb  funció  de  filtre  i  impulsar  les  consultes

virtuals (amb resposta obligada) de contingut clínic. 
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ANNEX 1

MODEL BÀSIC D’APS

Busquem  un  model  d’equip  d’atenció  primària  d’excel·lència,  on  els  membres

desenvolupin al màxim totes les seves competències professionals en benefici d’una

millor atenció de les persones.

Coneixedors dels beneficis de l’atenció longitudinal (al llarg de la vida) i integral (la

persona vista en el seu conjunt), optem per una metgessa i una infermera de família

que tinguin  adscrita  una població  definida i  atenguin  tots  els  membres  del  nucli

familiar  en  qualsevol  circumstància  (des  del  naixement  fins  a  la  mort).  Ambdós

desenvolupen  la  seva  professionalitat  de  forma  autònoma  i  a  la  vegada  en

cooperació amb la resta de membres de l’equip i ho fan tant en el centre de salut

com a domicili o en la comunitat. 

Són el primer referent sanitari dels ciutadans i l’atenen en primera instància (tant per

a problemes aguts com crònics, tant en plena salut com en la malaltia, especialment

en la fragilitat associada a l’envelliment o al final de vida) i coordinen tota l’atenció

que el ciutadà pugui rebre del sistema sanitari. 

Centren la seva tasca en l’atenció a les necessitats i  la cura de les persones per

sobre dels diagnòstics i dels processos i ho fan coneixedors dels determinants socials

de  la  salut  i  promovent  l’autonomia  i  l’autocura,  esdevenint  motors  de

desmedicalització.

Com qualsevol professional, són coneixedores de les seves limitacions i, en benefici

de les persones que atenen, quan no poden resoldre les seves necessitats de manera

autònoma busquen la opinió o cooperació d’altres professionals. Són ells qui activen

recursos, dialoguen i negocien en benefici del pacient.

Infermera i metgessa de família són el nucli de l’EAP i de l’atenció sanitària. Poden

rebre la col·laboració d’altres professionals (dins o fora de l’EAP).

Concretament dins de l’EAP hi participen també:

 Treballadora  social  sanitària:  ofereix  atenció  social  a  les  persones  que

pateixen una situació aguda o crònica de malaltia, treballant per millorar el

malestar  psicosocial  que  pot  comportar  la  seva  situació  de  salut/malaltia.

Acompanya als individus, famílies i grups en aquests processos i també a la
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comunitat,  col·laborant  i  facilitant la comunicació amb els diferents serveis

d’atenció social dins i fora del sistema sanitari.

 Administratives:  Són  la  cara  visible  de  l’EAP,  tenen  formació  sanitària

específica  i  col·laboren  en  la  gestió  de  la  demanda,  les  agendes  i  la

programació d’activitats (pròpies de l’EAP o d’atenció secundària)

 TCAIs:  realitzen  tasques  de  suport  no  assistencials  (gestió  de  comades  i

magatzems) i col·laboren en algunes d’assistencials (determinades tècniques i

cures)

 Altres:  En  cas  de  que  es  valorin  com  a  necessaris  altres  professionals

(pediatres,  fisioterapeutes,  psicòlegs,  treballadores  familiars,  etc.),  aquests

actuaran a petició de la metgessa/infermera de família, donant-los suport en

aspectes concrets de l’atenció i sota la mateixa direcció de l’EAP

ANNEX 2

PLA DE COMUNICACIÓ:

Ha de tenir dues vessants internes (APS i atenció secundària) i una externa

(societat)

 Ha de “vendre” el model d’APS (dins un model sanitari públic primarista)

 Ha de promoure l’orgull de ser infermera/metgessa de família

 Ha de promoure la desmedicalització:

◦ Ha d’evitar o minimitzar la “propaganda” sanitària promoguda per grans

hospitals o sectors amb interessos econòmics en sanitat. No pot ser que

cada dia apareguin (fins i tot en mitjans públics) notícies que promouen

l’ús dels serveis sanitaris i donen falsos missatges de l’estil “la ciència ho

pot tot”)

◦ Ha de crear la cultura d’autocura: “sovint és millor no anar al metge...”, “el

refredat es cura sol”

 Ha de promoure que tota l’atenció sanitària passi per l’EAP

◦ Ha de crear cultura primarista: “sempre vagi al seu EAP o al seu dispositiu

d’atenció continuada”, “procuri ser atesa per la seva infermera”, “procuri

que la seva metgessa o infermera estiguin al  cas de tot...”,  “eviti  anar

d’urgència, valori l’atenció sempre pel mateix professional”

◦ Incita a l’atenció secundària a donar valor a l’APS: “no oblidis informar i

tenir en compte l’opinió de la metgessa de família...”

◦ Incita a l’APS a aplicar els seus valors: “procura prestar atenció longitudinal

i global: millora la morbimortalitat!”
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 Ha de donar protagonisme als professionals dels EAPs: No pot ser que cada

any surti el “nostre” epidemiòleg o pneumòleg a parlar de la vacuna de la

grip!. Ho ha de fer qui la coneix i l’aplica: una infermera d’APS

 Ha  de  mostrar  compromís  directiu  (lideratge)  amb  els  professionals,  amb

sincera autocrítica: “ens hem equivocat, fa temps que no fem bé les coses,

obcecats en l’eficiència”, “ens cal canviar el rumb”, “ens cal ser autocrítics i,

per això, volem que valoreu i, si cal, renovem els nostres líders”, “confio en

vosaltres”.

ANNEX 3

LLISTAT D’INFORMES I CERTIFICATS

Oferim un llistat, no exhaustiu, d’informes i certificats amb els que és habitual que

els  professionals  (especialment  metgesses)  dels  EAPs  perdin  el  temps

quotidianament.  Molts  d’ells  són  demanats  o  promoguts  per  serveis  educatius  o

socials públics. 

Cal valorar un per un la seva utilitat i necessitat, però la immensa majoria són ben

inútils i promouen la dependència (i no l’autonomia) de les persones. Les persones

han de ser coneixedores dels seus principals problemes de salut i els han de poder

explicar on calgui; les seves vacunes i medicació (si en prenen) estan perfectament

registrades en els corresponents carnets o en la recepta electrònica. 

Demanats per centres educatius i organismes de l’administració:

 Justificant per escola-bressol/escola/institut/universitat perquè el professor o la

professora demanava un justificant del metge i no dels pares

 Informe per teleassistència

 Informe per la llei de dependència 

 Informe per les colònies o esplai

 Informe per saber la medicació que pren el menor a l'escola

 Informes de dieta específica per menjador social/residència/

 Informe per certificat de discapacitat o valoració de grau

 Informes per ICAM encara que poden accedir a la HC (la qual cosa mostra que

fou un error permetre que hi accedissin!)

 Informe per saber que estic sa i puc entrar a la borsa de treball

 Informe per saber que estic sa i puc ocupar la plaça de la borsa de treball

 "Havia d’anar anar al jutjat a segellar la llibertat vigilada i se m'ha oblidat...

m'han dit que amb un informe del metge conforme estava malalt..."
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 Informe perquè vull entrar a fer pràctiques i me'l demanen

 Justificant perquè em vaig oblidar  de segellar  l'atur  i  l'administrativa  d'allà

m'ha dit que si em feies un justificant m'ho podien convalidar

 ..........

Idees múltiples i variades de la població, empreses i altres organismes:

 La fe de vida

 Informe de la insulina que no la puc pujar a la cabina de l'avió

 Informe perquè no em veig en cor de seguir treballant i fent un màster i així

em tornen els diners de la matrícula

 Informe per a fer submarinisme

 Informe  per  a  l'assegurança  del  cotxe,  per  assegurança  de  viatge,  per

demanar assegurança de vida (o no em donen la hipoteca) per anar a estudiar

a EEUU…

 Informe per no ser membre d’una mesa electoral

 Informe perquè tinc una malaltia i no puc ser el president de la comunitat de

veïns

 Informe  mèdic  de  que  necessito  fer  exercici  per  saltar-me  la  cua  del

poliesportiu del poble

 Informe perquè em canviïn el calçat a la feina

 Informe per cadira ergonòmica a la feina

 Informe per una assegurança privada perquè em tornin diners d'una pòlissa de

viatge

 Informe  perquè  avui  no  em  trobava  bé  i  tenia  l’examen  pel  carnet  de

conduir... així em tornen els diners

 Ara vull fer una cursa, jo que mai he fet esport, i em demanen un informe

conforme puc fer esport

 ..........
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