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Parlar	de	valors amb la	que	està	caient,	te	valor.
Ha	estat un	llarg camí	del	que	estemmolt orgulloses
i	orgullosos.
Li	ha	donat valor,	el	temps i	la	participació.
Som uns frikis…

El	document	de	bones	
pràctiques	del	Metge	de	
Família.	Roser	Marquet



Ens agrada	la	Utopia.	La	Utopia serveix per	a	
caminar.
Si	no	tens els valors imperants,	pagues	un	cost,	a	
vegades molt alt.					I	vius tranquil.

El	document	de	bones	
pràctiques	del	Metge	de	
Família.	Roser	Marquet



Los	valores	se	son,	no	se	tienen.
Como	eres	lo	das,	no	lo	tienes	ni	retienes,	lo	eres.	
Somos	lo	que	damos.
Para	ser,	hace	falta	tiempo	y	silencio.
Decidir	ser	alegre	es	revolucionario.
La	inteligencia	de	saber	elegir.

El	“médico	por	Valores	y	
su	triple	inteligencia	
axiológica.	Salvador	García



Equilibrio	de	valores	eutópico:	Entre	el	REALISMO	
de	la	economía	y	la	tecnología	y	el	pragmatismo	y	
la	UTOPÍA	de	la	ética,	la	poesía	y	la	sensibilidad



Compasión
Entusiasmo
Esfuerzo
Empatía
Amor
Pasión

Proximidad
Compromiso

Querer	a	los	pacientes	y	que	se	nos	note.

El	“médico	por	Valores·	y	su	triple	
inteligencia	axiológica.	Salvador	García



Necesitamos	modelos	y	referentes	de	médicos	de	
familia.
“Ells i	nosaltres”,	no	funciona.
Calen	indicadors que	mesurin valors.	I	cal	parlar	de	
valors pragmàtics	i	poiètics	i	no	només	étics.
Los	años	arrugan	la	piel	pero	renunciar	a	los	ideales	
arruga	el	alma,	Schweitzer i	García.

El	“médico	por	Valores·	y	
su	triple	inteligencia	
axiológica.	Salvador	García



Preguntes	per	arrossegar tota	la	vida:
Quina	mena	de	metge vull ser?
Què he	de	fer per	ser	un	bon	metge de	família?
Quina	Atenció	Primària vull?	

Reconèixer i	defensar els nostres valors valors.
La	defensa	dels valors te	un	preu.	Un	preu	que	compensa.
Hi	ha	un	procés individual	i	un	procés col·lectiu de	construccióde	
valors.
Descobrir els valors al	costat dels pacients.

La	mirada	d’una vida	
professional.	Cesca Zapater



Els valors han	estat una	bruíxola interna	per	
trobar la	via de	superació.

Els valors m’han ajudat a		sobreviure i	a	poder-me	
jubilar	sense angoxiar-me.

Els valors,	o	són	conductes,	o	no	són.

La	mirada	d’una vida	
professional.	Cesca Zapater



Equitat en	la	consciència de	gènere.
Els valors no	canvien?	Canvia la	pràctica.
El	meu professionalisme canvia (creix?)	com jo.
El	nostre professionalisme evoluciona	amb els canvis
socials,	els nous contextos	i	en	relació amb els altres.
Passen els anys hi	ha	canvis que	poden	ser	amenaces,	
oportunitats.	

Els	valors	de	la	professió,		
Aurora	Rovira



Amenaça dels metges per	objectius.	DPO	redueixen la	motivació
intrínseca.	
Compromís amb el	pacient i	la	comunitat.
La	pràctica del	dia a	dia està plena	de	conflictes de	valors.
El	benestar de	la	metgessa i	el	cuidar-se	a	si	mateixa no	és un	valor	
reconeguit.	
Fer creixer el	meu professionalisme reflexionant des	de	dintre de	la	
pràctica.	Quines emocions en	acabar	la	consulta.
El	professionalisme col·lectiu:	“caminem damunt les	espatlles de	
gegants”,	metges que	ens han	precedit i	són el	nostre precedents.

Els	valors	de	la	professió.		
Aurora	Rovira



Reflexions sobre	la	transmissió	
dels	valors:	herència	i	llegat.	
Nani Vall-Llosera

El	nostre principal	instrument de	treball és la	
nostra persona.	Cal	estar	“afinat”.
Cal	que	els	valors	adquireixin	el	seu	protagonisme.	
Costa	defensar	i	transmetre	els	valors	de	la	
medicina	de	família	en	la	situació	actual.	
L’exemple	del	tutor	i	la	responsabilitat	amb	el	
resident.	Els	referents	que	donen	valor.	



Reflexions sobre	la	transmissió	
dels	valors:	herència	i	llegat.	
Nani Vall-Llosera

Els	motius	per	l’esperança:	els	valors	segueixen	
sonant	be.	
Els	deures:	hem	de	ser	activistes	defensant	els	
valors	dels	mf.	
-Pràctica	reflexiva	individual.	
-Reflexió	col·lectiva.	
-Que	no	ens	robin	les	paraules,	fem-les	servir.	



Valors passats de	moda…?	
L’exemple dels directius.	
Begoña	Roman

1.No	hi	ha	camí entre	els valors i	les	conductes sense virtut i	
aquesta s’educa en	entorns comunitaris,	i	no	hi	ha	comunitat
sense tradició,	identitat,	pràctiques e	institucions.	Per	això
necessitemdirectrius i	directius conscients d’això.	Cal	erradicar	
les	pràctiques	que	ens	han	desorientat.

2.No	es	pot donar	el	que	no	es	té.	La	comunitat	moralitza	però	
pot	desmoralitzar



Valors passats de	moda…?	
L’exemple dels directius.	
Begoña	Roman
3.Els	valors:	metàfores	marineres	i	de	moda.	
El	far	i	el	mar.	Els	valors	fons		d’armari,	els	clàssics,	òptims.	
	
Els	valors	són	fars	que	ens	permeten	fer	variacions	en	el	nostre	
mar	de	persones	vulnerables	que	necessiten	confiar	en	algú	digne	
de	confiança.	Temps	convulsos,	d’institucions	que	fan	aigües.	En	
èpoques	de	canvi	va	bé	tenir	valors	compartits,	transformats	en	
hàbits.	Estem	en	moments	on	no	sucumbir.



Valors passats de	moda…?	
L’exemple dels directius.	
Begoña	Roman

4.	Prediquem amb l’exemple,	perquè	l’exemple	predica	(J.Gomà).	
Triangle	de	l’exemplaritat:	la	exemplaritat	és	la	idea,	l’exemple	és	
l’acció.	Quin	és	el	millor	exemple	avui	fet	meu.	
Triangle	del	directiu:	necessito	que	els	directius	sàpiguen	delegar	
responsablement.	Cal	crítica	interna.	Cal	lleialtat	institucional.	Cal	
pensar	perquè	tenim	problemes.	Si	no	tenim	problemes	és	perquè	
hem	deixat	de	pensar.	
Deixem	de	pensar	i	de	parlar	malament	de	la	institució.	



“Jo	vaig triar	ser	metgessa de	
família,	per	això,	per	els	valors.	He	
encertat”.	
	
Recolzem-nos	en	els valors,	en	les	
persones	que	els defensen,	i	en	els
pacients.	Recolzem-nos	en	els
residents que	ens animen.	
Recolzem-nos	en	el	document de	
bones pràctiques	de	la	metgessa	
de	família.






