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NOTA DE PREMSA 

Aliança entre la UOC, el BIST i la CAMFiC per iniciar la 

formació en el camp de la Medicina de Precisió 

 Presentada la primera edició del curs de medicina personalitzada i de precisió, 

que vol esdevenir una referència pel sector 

 «El primer pas és formar-nos, entendre el llenguatge que parlem els uns i els 

altres» (Antoni Sisó, president de la CAMFiC) 

 

Barcelona, 15 de Setembre de 2022. El divendres passat es va presentar el curs de Medicina 

personalitzada i de precisió que organitza la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) junt 

amb el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), i que compta amb el 

recolzament de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC). 

En la presentació del curs hi van participar Salvador Macip Maresma, catedràtic dels 

Estudis de Ciències de la Salut de la UOC; Juan Manuel Fernández Costa, investigador 

a l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), un dels centres BIST; i Antoni Sisó 

Almirall, president de la CAMFiC. «Aquesta presentació és un tràiler del curs, que a la 

vegada voldrà esdevenir una referència pel sector» va comentar Macip, que junt amb 

Fernández son els responsables del temari. 

Aquest curs, que comença a l’octubre, s’adreça a metges de família i altres 

professionals sanitaris, com personal d’infermeria i professionals de la gestió de la salut 

pública, però també tots els qui treballen en biologia, farmàcia i l’àmbit general de les 

ciències de la salut. El principal objectiu del curs és formar als professionals sobre el 

present i el futur de la medicina de precisió, i sobre les seves aplicacions. «Als metges 

de família ens toca aprendre llenguatges nous; si no ho fem, farem més gran el buit de 

coneixement entre la medicina de família i les noves teràpies de precisió existents, que 

ja són a l’abast de la sanitat pública. I aquest buit de coneixement repercutirà 

negativament en l’atenció a la persona,» va explicar Antoni Sisó. 

Es tracta d’un curs innovador, tant pel format de la UOC com pel professorat. El curs 

s’organitza en una sèrie de sessions asíncrones, és a dir que escapa dels horaris fixes i 

permet adaptar la formació a la vida dels estudiants, professionals del món sanitari que 

poden consultar el material del curs en el moment més idoni. Pel que fa als formadors, 

es compta amb investigadors dedicats a la medicina de precisió, i aquí és on intervé el  
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BIST, aportant aquests científics que treballen en fer possible aquestes tècniques que han 

d’apropar la medicina de precisió a les consultes de medicina familiar. La col·laboració 

de la CAMFiC és clau per poder dissenyar un curs alineat amb les necessitats de formació 

del sector.   

Medicina personalitzada i de precisió, quina diferència hi ha? 

Els metges de família ja fan medicina personalitzada, com diuen tant Sisó com Fernández. 

Els metges de família atenen els seus pacients centrant-se en la persona atesa (context, 

abordatge integral i biopsicosocial), i no centrats en la malaltia. Tanmateix, la medicina 

de precisió és un concepte diferent al que no estem acostumats,  on l’objectiu és proposar 

tractaments ajustats a cada pacient gràcies a la informació que ens donen la genètica i 

la genòmica, així com altres “òmiques” i altres tècniques basades en l’anàlisi de la 

totalitat d’un conjunt (tots els gens quan parlem de genòmica, o totes les proteïnes quan 

parlem de proteòmica). Aquestes òmiques han de permetre prendre decisions 

diagnòstiques fiables i tractaments que minimitzaran els efectes adversos (molt comuns 

per exemple en teràpies oncològiques) i maximitzaran l’eficàcia. 

Juan Manuel Fernández va explicar que «s’ha trigat més de 20 anys a seqüenciar el 

genoma humà, perquè les tècniques que es tenien no permetien desxifrar certes 

estructures. Avui en dia, però, hem abaratit enormement la seqüenciació del genoma 

sencer d’una persona.» Fernández va afegir que la tecnologia avança molt ràpid i que 

no és inversemblant pensar que en pocs anys podrem disposar de sistemes miniaturitzats 

per poder fer anàlisis de gens, de proteïnes o de microbiota a les pròpies consultes de 

medicina familiar, o en qualsevol punt d’atenció al pacient. Amb aquest anàlisi, els 

professionals sanitaris podran ajustar un tractament o un diagnòstic a cada cas concret. 

El seminari de presentació del curs es pot visualitzar ara a l’enllaç 

https://youtu.be/3jEDrCEpOSg 
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Sobre el BIST 
El Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) és una institució capdavantera 
d’investigació multidisciplinària que aplega set centres de recerca catalans d’excel·lència. El BIST 
promou la col·laboració entre els membres de la seva diversa comunitat científica amb l’objectiu 
de jugar un paper líder en expandir les fronteres de la ciència i convertir-se en un referent mundial 
en formació del talent investigador més destacat. 
Els centres constituents del BIST són el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut de 
Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), l’Institut Català 
d’Investigació Química (ICIQ), l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), l’Institut 
de Física d’Altes Energies (IFAE), i l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona). 
 
Sobre la UOC 
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és pionera i referent en e-learning. Més de 25 anys de 
compromís amb la transformació digital de l'educació. L'any 1995 la UOC va reinventar la manera 
d'aprendre amb un model educatiu en línia transformador, avui dia avalat pels rànquings més 
prestigiosos del món i triat per més de 87.000 estudiants. 
La recerca i innovació (R+I) de la Universitat contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten 
les societats globals del segle XXI, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les 
ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i 
la salut digital. 
 
Sobre CAMFiC 
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, fundada l’any 1983, és la societat 
científica que agrupa els metges/esses de família catalans, i pertany com a soci a l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. CAMFiC ofereix formació presencial i 
online als professionals, així com divulgació mèdica per a pacients. Té més de 4.700 socis i 
s'articula en més de 56 grups de treball i diferents vocalies territorials. 

 

Contacte per a mitjans:  

Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 
Zoila Babot, Directora de Comunicació 
zbabot@bist.eu 
T. +34 616 604 498 
 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
Anna Sánchez-Juárez 
asanchez-juarez@uoc.edu 
T. +34 93 253 23 35 
T. +34 620 041 736 
 
 

 


