
 

 

 

 

 

 

III CONGRÉS IBAMFIC 

EVISSA 
 

30 i 31 de maig i 1 de juny 2019 

 

 
https://3congresibamfic.wordpress.com/ 

 

 
 

https://3congresibamfic.wordpress.com/


 

Presentació 
 

La Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària és una societat científica que agrupa als metges 

de família de les Illes Balears, amb l’objectiu de vetllar per al millor desenvolupament científic i 

professional de la nostra especialitat i de l’Atenció Primària de Salut.  

 

El nostre congrés anual és el referent com a punt de trobada i formació dels metges de família de les 

Illes Balears, tant socis com no socis, i especialment atractiu per als Metges Residents de la nostra 

especialitat, la Medicina de Família.  

 

Enguany, després de molts anys, tornem a celebrar el Congrés Ibamfic a Eivissa, a un entorn 

immillorable. El farem els dies 30, 31 de maig i 1 de juny a la seu de la UIB (antiga Comandància). El 

lloc i les instal·lacions faran que pugueu gaudir de les activitats científiques amb  la major comoditat i 

accessibilitat.  

 

El nostre Congrés és una activitat amb la màxima independència científica, i per tant, lliure de qualsevol 

col·laboració amb la indústria farmacèutica o empreses privades. A més, oferim unes quotes d’inscripció 

molt accessibles i beques per als joves metges residents, especialment si han de viatjar entre illes.  

 

Tenim un  programa de formació ampli i innovador en format i continguts, orientats a la clínica, a la 

informació i a la població. Amb activitats tipus taller, actualitzacions, meses, debats i xerrades d’experts, 

per pensar en el nostre futur i en la nostra contribució al futur de la Salut. 

 

Tenim el plaer de fer-vos arribar aquest programa per a que us captivi i us animeu a participar-hi!   
Tota la informació del congrés la trobareu a la nostra pàgina web.  

 

 

Us esperem a tots a Eivissa!  

Inscriviu-vos a https://3congresibamfic.wordpress.com/ 
 

Atentament,  

 

El Comitè Organitzador III Congrés IBAMFIC

https://3congresibamfic.wordpress.com/


 

  

Comitè organitzador 

 
Presidenta Anna Ribas     Eivissa 

 

Vocals:  Maria Tresserra      Eivissa 

  Maria Martin Rabadan   Eivissa 

  Eva Pasamon                Eivissa 

  Sara Navarro     Eivissa 

  Adrian Mateo     Eivissa 

  Rosalia Ferrando    Eivissa 

  Violeta Bagasse    Eivissa 

  Alejandro Domínguez    Eivissa 

  Carmen Loras     Eivissa 

Estela Terrer     Eivissa 

  Mar Guillen     Mallorca 

  Carmen Jimenez    Menorca 

   

Comitè científic 
Presidenta Carmen Costa     Eivissa 

 

Vocals  Jose Antonio Martínez   Eivissa 

  Ignacio Ricarte    Eivissa 

Maria Alavés     Eivissa 

Giselle Serrano    Eivissa  

Nieves Acero     Eivissa 

Elisa Herraiz     Eivissa 

Consuelo Corrionero    Eivissa 

Florencia Di  Bernardo   Eivissa 

Xisco Reus                                                     Mallorca 

Jesús Torres     Mallorca 

  José Franco      Menorca 

 

 

 



 

 

Programa 

Dijous 30 de maig 

 

16:30-18:00  Trobada de residents i joves metges de família. Gimcana amb casos clínics.  

Trobada a la entrada del edifici de la UIB.  

 
18:30-19h Projecció del curtmetratge: La Partida  (Fases de Kubler Ross). Escrit. y Dir. Enrique 
Garcerán. Taula de Dol amb la participació del servei de UCP Hospital Can Misses.  
 

19:00-20:30 Conferència: Prevenció i  afrontament d’errors Clínics. Francesc Borrell i Carrió. Metge 
de Família, Grup C; S España, UB. Folia Humanística.  
Contingut: Una vista aèria dels errors clínics. Tipus d’errors. Impacte emocional. Afrontament dels 
errors: La institució, l’equip, el professional. Sentiments de culpa i respostes des de la responsabilitat.  
Alguns consells per a minimitzar-los.  
 

 

 

Divendres 31 de maig 

 

09:00-09:30   Benvinguda, entrega de documentació, admissió pòsters 

 

09.30-11.30  Tallers d’habilitats pràctiques (A+B+C)  
 
Taller A: Taller de noves tecnologies: Més enllà de PubMed: competències i trucs per a formular 

preguntes clíniques amb ajuda d’altres buscadors i recursos.  

Ernesto Barrera Linares. Metge de Família de Madrid. 

 Contingut: Et sorgeixen dubtes sovint quan estàs a la consulta? Et falta temps per respondre-les? Tens 

dubtes sobre quins buscadors i filtres utilitzar?. Utilitzes Google? I Twitter? I Youtube? 

  

Taller B: Taller Vida Activa: Involucra a la teva comunitat en el teu benestar amb hàbits 
saludables.  
Grup Rutes Saludables 

En aquest taller no només escoltareu, ens mourem, sentirem i experimentarem la dinàmica del nostre 

taller de rutes saludables amb quatre estacions diferents: Alimentació, Exercici físic, Pilates i Ioga. 

S’aconsella venir amb roba còmode.  

 

Taller C: Dermatoscòpia.  

Servei de dermatologia Hospital Can Misses.  

Treballarem de forma teòrica i pràctica els diferents tipus de dermatoscòpia, les principals patologies i 

les principals utilitats a  la consulta d’Atenció Primària.  



 

 
 
11.30-12:00 Pausa cafè 
 
12:00-14:00 Continuació Tallers habilitats pràctiques (A+B+C) 
 
14:00-16:00 Dinar de treball.  
 
16:00-16:30  Inauguració oficial (mesa autoritats)  
 
16:30-18:00 Actualitzacions en un 3 i no res  
Actualització breu de les darreres novetats dels Grups de Treball d’IBAMFIC.  
 
18:00-19:30 Conferència Inaugural: “Nous contextos i nous reptes; una crida per a la 
transformació de l’Atenció Primària”. Dr. Carles Blay Pueyo.  
 
19:30-20:30 Assemblea de socis IBAMFIC 
 
21:00  Sopar del congrés. Hotel Los Molinos (amb inscripció prèvia).  
 
 

Dissabte 1 de juny  

 

09.30-11.30 Defensa comunicacions acceptades. 
 
11.30-12:00 Pausa cafè 
 
12:00-14:00 Taula Debat: Agresions Sexuals 
 
Moderen: 
-  Eva Pasamon Lara. Metgessa de família i vicepresidenta de la Comissió de Violència  de Gènere.   
-  Consuelo Corrionero. Metgessa de família i presidenta de la Comissió de Violència  de Gènere. 
 
Intervenen: 
-Carmen Fernández. Metgessa de família. Experta en medicina familiar i comunitària i medicina interna. 
Experta en salut i gènere. Membre del grup de violència familiar de Wonca. 
-Belén Alvite directora de CEPCA, centre d’educació i prevenció de conductes additives, que ens donarà 
un punt de vista en prevenció. 
-Enrique Sánchez, psicòleg,, cap de la unitat contra la Violència sobre la Dona de la Direcció Insular de 
la AGE a Eivissa. 
-Toñi Ferrer. Treballadora Social i directora de l’oficina de la Dona d’Eivissa, on es dóna una atenció 
multidisciplinar a les dones agredides. 
-Beatriz Morillo. Metgessa resident de Medicina de família y una de les principal autores del “Protocol 
d’Atenció a agressions sexuals a Eivissa”. 
-El magistrat Juan Carlos Torres, jutge degà d’Eivissa i magistrat titular del jutjat de Violència sobre la 
Dona. 
 
14:30  Entrega de premis i  Clausura 
 
 
 



 

 

 

 Dijous,  30 de Maig Divendres, 31 de Maig Dissabte, 1 de juny 

09.00-09.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30- 18:00h 

Trobada informal Residents i 

Joves metges: 

Gimcana Casos Clínics 

 

Benvinguda, entrega de documentació, admissió pòsters  

09.30-11.30 

Taller de Noves 
Tecnologies 

 

Taller  
Vida Activa 

 

Taller Dermatoscòpia 
 

Defensa comunicacions  

11.30-12.00 Pausa cafè Pausa cafè 

12:00-14:00 

Taller de Noves 
Tecnologies 

 

Taller  
Vida Activa 

 

Taller Dermatoscòpia 
 

Taula debat: Nou enfocament 
multidisciplinar que doni resposta a les 

víctimes d’Agressions Sexuals.  

14:00-14:30 
Dinar de treball  

 
Entrega de premis i Clausura 

14:30-16:00  

16.00-16.30 
Inauguració  

16.30-18.00  

Actualitzacions: 
 
 

Actualitzacions de les darreres novetats dels grups de treball 
d’IBAMFIC 

18:30-19:00 

Projecció curtmetratge: 
La Partida  

(Fases de Kubler Ross) 
Escrit. y Dir. Enrique Garcerán. 

Taula de Dol 

 
Conferència Inaugural:  Nous contextos i nous reptes; una crida 

per a la transformació de l’Atenció Primària.  
Carles Blay Pueyo 

19:00-19:30 Conferència:  
Prevenció i  afrontament 

d’errors Clínics. 
Francesc Borrell i Carrió 

19:30-20.30 

Assemblea General Ordinària IBAMFIC 

21.00h  Sopar del Congrés (Inscripció prèvia) 



 

 

 

 


