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Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Elena Muñoz Seco Vicepresident: Enrique Álvarez Porta

Secretària: Cristina Gadea Ruíz   Tresorera: Apolònia Cifre Socias

Rosmary Argüelles*, vocal 1        Belén Cacereño Jiménez*, vocal 2

Anna Ribas Riera, vocal Eivissa   Arnau Roselló, vocal Menorca

Jesús Torres, vocal Investigació Xisco Reus, vocal de Residents

María del Mar Guillén Castillo*, Txema Coll Benejam, vocal enllaç SemFYC
vocal Joves Metges de Família

Sara Guerrero, vocal Docència



SUPORT

Secretària-administrativa: Ana Gallego Fuensalida

Premsa i comunicació: Sonia Marquès Camps

WWW.IBAMFIC.ORG

TWITTER/ibamfic

FACEBOOK/ibamfic

WWW.3CONGRESIBAMGIC.WORDPRESS.COM

http://www.ibamfic.org
http://www.3congresibamgic.wordpress.com


Metges i metgesses de família de la Ibamfic

501 (R1:34)

392

*R: residents



Grups de treball

Activitat física i nutrició Comunicació i salut Diabetis 

Ecografia AP Infeccioses PACAP 

PAPPS Respiratori i tabac Tecnologies 

Ús racional del Medicament Urgències      Dona i violència
de gènere 

Seguretat del pacient Bioètica 

Càncer Dermatologia Gestió i qualitat 
i Cirugia menor  

http://ibamfic.org/index.php/menu/grups-de-treball/

http://ibamfic.org/index.php/menu/grups-de-treball/


Congressos i jornades

II Congrés Ibamfic (Mallorca, 28, 29 i 30 de juny) 

“Con el lema “Atenció Primària, ara, sí”, todo una declaración de intenciones 
sobre la importancia de nuestra especialidad”... 
http://ibamfic.org/index.php/category/agenda/jornades-congressos/ii-congres-ibamfic/

Es van rebre 62 comunicacions, se’n van acceptar 56, de les quals el 18 % van ser treballs 
i projectes de recerca originals en l’àmbit professional de MF (la majoria, en Atenció 
Primària). 

El premi a la millor comunicació presentada per un resident va ser per a la Dra. Bàrbara 
Criat Barga; la segona millor comunicació va ser presentada pel Dr. Juan Ortega, i la 
Millor comunicació va estar a càrrec del Dr. Jordi Amat Salvador, resident de MFiC.

Llibre de Comunicacions del II Congrés Ibamfic

http://ibamfic.org/index.php/category/agenda/jornades-congressos/ii-congres-ibamfic/
http://ibamfic.org/wp-content/uploads/2018/07/d1b819_de414af824214c87acbba18bb9b1924c.pdf


II Update, Jornada d’Actualització en Medicina de Família 
(Mallorca, 12 de desembre)

“Unos 60 profesionales de la salud, médicos de familia, básicamente, además de médicos 
dermatólogos, internistas, epidemiólogos o especialistas en paliativos procedentes de 
Mallorca, Eivissa y Menorca participaron en esta nueva edición de nuestra jornada de 
actualización, Update2018, organizada por Ibamfic y la Acadèmia Mèdica Balear”... 
http://ibamfic.org/index.php/category/agenda/formacio/jornades-dactualitzacio-en-medicina-u
pdate/

http://ibamfic.org/index.php/category/agenda/formacio/jornades-dactualitzacio-en-medicina-update/
http://ibamfic.org/index.php/category/agenda/formacio/jornades-dactualitzacio-en-medicina-update/


VI Balearic Meeting (Mallorca, 14 i 15 de setembre)

“Thinking outside the box fue el tema central del VI Balearic Meeting of European Residents 
& Young GPs, encuentro internacional de residentes y jóvenes médicos de familia que, tras 
seis ediciones, sigue reinventándose para ofrecer su atractivo a jóvenes médicos que buscan 
algo distinto a los habituales congresos”...
http://ibamfic.org/index.php/2018/09/29/la-vi-edicion-del-balearic-meeting-se-despide-con-a
plausos/

http://ibamfic.org/index.php/2018/09/29/la-vi-edicion-del-balearic-meeting-se-despide-con-aplausos/
http://ibamfic.org/index.php/2018/09/29/la-vi-edicion-del-balearic-meeting-se-despide-con-aplausos/


Espai Ibamfic

- Taller d’Ecografia

- Taller “El peso de la desigualdad en obesidad”

- Taller d’Insulinització

- Taller de Rotació d’opioides

- Taller de Maneig d’urgències pediàtriques

Coordinen: Sara Guerrero y Maria del Mar Guillèn.
Tota la informació:
http://ibamfic.org/index.php/category/agenda/formacio/formacio-presencial/espai-ibamfic/

Formació

http://ibamfic.org/index.php/category/agenda/formacio/formacio-presencial/espai-ibamfic/


Masterclass de la vocalia de Residents

Masterclass en Sueroteràpies (Palma, 7 de març)
http://ibamfic.org/index.php/2019/02/05/masterclass-en/

Masterclass en Dermatologia (Palma, 3 de maig)
http://ibamfic.org/index.php/2019/04/07/els-residents-de-la-ibamfic-preparen-una-masterclass-de-d
ermatologia/

*Seguides per videoconferència a Menorca i Eivissa

http://ibamfic.org/index.php/2019/02/05/masterclass-en/
http://ibamfic.org/index.php/2019/04/07/els-residents-de-la-ibamfic-preparen-una-masterclass-de-dermatologia/
http://ibamfic.org/index.php/2019/04/07/els-residents-de-la-ibamfic-preparen-una-masterclass-de-dermatologia/


Suport a la recerca

Ajudes Ibamfic per a la publicació d’articles científics

“La Ibamfic, en el marco de los objetivos sociales recogidos en sus estatutos, y en su afán 
por fomentar la actividad investigadora realizada por sus socios, convoca las ayudas para 
la publicación de artículos científicos durante el año 2019”... 
http://ibamfic.org/index.php/2019/01/15/ayudas-ibamfic-para-la-publicacion-de-articulos-cie
ntificos/

Enquesta XX Setmana Sense Fum
http://ibamfic.org/index.php/2019/04/29/encuesta-xx-semana-sin-humo/

http://ibamfic.org/index.php/2019/01/15/ayudas-ibamfic-para-la-publicacion-de-articulos-cientificos/
http://ibamfic.org/index.php/2019/01/15/ayudas-ibamfic-para-la-publicacion-de-articulos-cientificos/
http://ibamfic.org/index.php/2019/04/29/encuesta-xx-semana-sin-humo/


Butlletins i notes de premsa



Intervencions a mitjans

Medicina de família i comunitària l’espai de salut d’Ib3

Cada dimarts, el programa Els Dematins d’IB3 té un espai de Medicina de Família, on hi ha de  
col·laboradors la presidenta de la nostra societat, Elena Muñoz Seco, i el doctor Ignasi Ramírez  
Manent.

http://ibamfic.org/index.php/2019/01/12/2956/

http://ibamfic.org/index.php/2019/01/12/2956/


Tecnologies Ibamfic

Premi al Millor pòster al Congrés de la SemFYC
pel grup de Tecnologies Ibamfic.

Comunicació i Salut

Reunions periòdiques obertes del grup de 
Comunicació i Salut amb análisis 
d’entrevistes clíniques.



Participació a Jornades i Programes

Participació de la Ibamfic a la VII Trobada de Participació Comunitària
http://ibamfic.org/index.php/2018/10/10/vii-trobada-de-participacio-comunitaria/#more-2830

Participació de la Ibamfic a la XV Jornada d’actualizació en Espirometria i 
Medicina Respiratòria
http://ibamfic.org/index.php/2018/10/10/2822/

Participació en el Programa Pacient Actiu de les Illes 
http://ibamfic.org/index.php/2017/10/31/i-jornada-pacient-actiu-menorca/

Participació a la Wonca 2018 de Seül
http://ibamfic.org/index.php/2018/10/22/miembros-de-ibamfic-en-la-wonca-2018-de-seul/

http://ibamfic.org/index.php/2018/10/22/miembros-de-ibamfic-en-la-wonca-2018-de-seul/#more-
2855

http://ibamfic.org/index.php/2018/10/10/vii-trobada-de-participacio-comunitaria/#more-2830
http://ibamfic.org/index.php/2018/10/10/2822/
http://ibamfic.org/index.php/2017/10/31/i-jornada-pacient-actiu-menorca/
http://ibamfic.org/index.php/2018/10/22/miembros-de-ibamfic-en-la-wonca-2018-de-seul/


Dates assenyalades

Dia de l’Atenció Primària
http://ibamfic.org/index.php/2019/04/12/pasionporlaprimaria/

http://ibamfic.org/index.php/2019/04/12/pasionporlaprimaria/


Objectius assolits

- Incrementar el número de socis

- Consolidar la nostra comunicació externa

- Reactivar la vocalia de Residents

- Donar protagonisme a les illes menors (Congrés en anys alterns) i fer-hi 
arribar el màxim possible d’activitats des de Mallorca



Ens queda molta feina per fer… 

Tenim la il·lusió!

Gràcies a tots els metges i metgesses de Família i 
Comunitària que ho fan possible. 

#MFiC


