
MILLOREM LA SALUT DE LES PERSONES 
TENINT CURA DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA



El FOCAP i el Departament de Salut volen trobar una resposta a una 

situació que podria ser considerada una crisi de l’AP a Catalunya. 

El que es proposa per a aconseguir-ho és propiciar la participació de 

totes les parts implicades en un espai d’escolta i de reflexió que animi a 

generar les millors respostes i, des d’aquí, les millors propostes de 

futur.
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El FOCAP, al mes d’octubre de 2021, es posa en contacte amb la SCMS per donar resposta a una necessitat 

que fa temps que es detecta entre els professionals de l’AP a Catalunya. 

Aquesta necessitat és fruit tant de la “ressaca” de la pandèmia com de la gestió política que els diferents 

governs han anat desenvolupant en matèria de salut en els darrers anys i es manifesta en forma de malestar.

La resposta que el FOCAP vol donar és una resposta en què la participació, el diàleg, el reconeixement i una 

àmplia representació territorial i institucional estiguin presents. Per això, es posa amb el contacte amb el 

Departament de Salut, impulsor també del projecte, i amb la SCMS, una entitat experta en gestió de 

conflictes i processos de diàleg i consens. 
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L’objectiu és clarificar  què passa, 

per què passa, 

quins són els valors que té l’AP i 

què es vol conservar, així com

proposar mesures que permetin restaurar o reparar 

el patiment i proposar accions reals de millora global 

amb la implicació de cada responsable.  

PUNT DE PARTIDA



La SCMS ha dissenyat una proposta en 2 fases. 

La primera, d’abast territorial, ha de servir per a recollir tota la informació 

necessària, tant pel que fa a les fortaleses com a les àrees de millora i els 

aspectes que cal restaurar.  

La segona, un espai de trobada en el qual dissenyar les línies de futur en 

base a tota la informació recollida en la Fase 1. 

ARTICULACIÓ DE LA PROPOSTA



FASE 1

L’objectiu en aquesta fase és identificar 

aquells elements estructurals (ja siguin 

per organització, ja siguin per 

col·laboració, ja siguin pels propis 

professionals o com a resultat de tot 

plegat) que sustenten la qualitat de l’AP. 

Eina:
Cercles d’escolta
Entrevistes apreciatives 

ARTICULACIÓ DE LA PROPOSTA



A través d’entrevistes a 2, 
facilitades pels mediadors/es, 
identificar aquests elements 
estructurals, humans i 
culturals.

Posteriorment, aquestes 
conclusions es traslladen a 
plenari (on participen totes les 
persones convocades) per a 
consensuar quines de totes les 
qüestions identificades.
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200
L’objectiu d’aquesta fase és donar forma i 

contingut a un document que en base a les 

fortaleses i les potencialitats identificades en la 

fase 1 identifiqui i estructuri les oportunitats de 

transformació que el sistema d’AP requereix en el 

moment actual per tal de seguir sent un referent 

d’excel·lència arreu.

FASE 2

ARTICULACIÓ DE LA PROPOSTA

Eina:
World café



El World Cafè es configura en base a 

preguntes exploratòries a què cal donar 

resposta tenint en compte criteris de 

temps i criteris de diversitat. Aquests 

criteris impliquen que les  taules de 

conversa que s’organitzen no siguin 

estàtiques sinó dinàmiques I, per tant, 

les persones es van movent de taula en 

una mena de “pol·linització” del diàleg 

que enriqueix propostes i contribueix al 

consens final. 
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propostes

• Document amb línies mestres per a 

l’elaboració de propostes necessàries, 

realistes  de millora i transformació de l’AP 

a Catalunya. 

• Difusió del document (manifest) a tots els 

professionals d’AP.

• Lliurament al Conseller de Salut a la 

cloenda de l’acte.

Resultats esperats Fase 2
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N Regions  Sanitàries Població Lloc i data Horari Eina Nº d’assistents 
estimat

1 Alt Pirineu - Aran – Lleida Lleida a determinar 9 - 14 EA 100

2 Tarragona – Terres de l’Ebre Tarragona  a determinar 9 - 14 EA 100

3 Girona Girona  a determinar 9 - 14 EA 150

4 Catalunya Central Vic  a determinar 9 - 14 EA 150

5 Metropolitana Nord Sabadell a determinar 9 - 14 EA 150

6 Metropolitana Sud El Prat a determinar 9 - 14 EA 150

7 Barcelona Barcelona a determinar 9 - 14 EA 150

8 Catalunya Manresa a determinar 9 - 14 WC 200



CRONOGRAMA

JUNY 2022

 5 reunions a les 5 regions

OCTUBRE 2022

Sessió de World café

OCTUBRE- NOVEMBRE 

2022

Elaboració de l'informe

NOVEMBRE 2022

Presentació dles resultats



ESCALETA DE LES SESSIONS ALS TERRITORIS

◆ Benvinguda i explicació del Projecte i de la Sessió

◆ Dinàmica de connexió amb les persones i amb la 

tasca

● Cercles d’Escolta

◆ Descans

◆ Les Fortaleses i els Factors de Resiliència de l’AP

● Entrevistes Apreciatives

● Rondes de Consens (3)

◆ Conclusions i Cloenda



MOSTRA I REPRESENTATIVITAT

◆ Col·lectius convidats: 

● Professionals de l’AP

● Pacients, usuaris i ciutadania en general

● Responsables de gestió i direcció en els territoris



COMPOSICIÓ GRUPS

80 %  Professionals de la Salut 

60% Professionals AP (Univers ECAP + SISAP triats aleatòriament)  
(25% MF, 25% INF, 20% UAC, 30% t. social, TCAI, pediatres, residents)

20% Professionals convidats per FoCAP + CAMFIC, AIFICC + Col·legis + 

proveïdors 

10% Responsables de direcció i gestió en els territoris

5% Directius EAP

5% Directius RS (Entitats proveïdores, DS i CatSalut)

10% Ciutadania

7% CUS, FAVB i CONFAVC

3% Consell Consultiu de Pacients



GRÀCIES


