Associació d’Infermeria Familiar
I Comunitària de Catalunya

PRESENTACIÓ
L’AIFiCC és una societat científica d’infermeres familiars i comunitàries, accessible i propera a la
població i els òrgans de decisió. Va néixer a finals de 1996, i es va presentar públicament al 1998.
Forma part de la FAECAP (Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención

Primaria) que agrupa les associacions d’infermeria familiar i comunitària i d’Atenció Primària de
totes les comunitats autònomes d’Espanya.
Missió
Promoure les cures infermeres d’excel·lència en les persones, la família i la comunitat, en les
diferents etapes i situacions de vida,
Visió
Ser la societat científica d’infermeria familiar i comunitària de referència dins del sistema de salut
català, reconeguda per la societat com a garant de la salut comunitària.
Valors
Compromís, ètica, accessibilitat, competència, innovació, sensibilitat, sostenibilitat, respecte,
cooperació, pro activitat i defensa de la sanitat pública.
El motor de funcionament de l’AIFiCC són els grups de treball. Actualment hi ha 14 grups de
treball actius que són: gestió de casos, gestió infermera de la demanda, salut pública i
comunitària, gestió, vacunes, atenció a la gent gran, residents i especialistes, cures respiratòries,
nafres i ferides, TIC, salut mental, recerca, atenció a la infància i el grup de qualitat.
Actualment l’AIFiCC està treballant activament en diferents projectes com el Pla Inter
departamental d'atenció in interacció social i sanitària (PIAISS), el Pla integral per a la promoció de
salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable, el Consell Assessor de Vacunacions del
Departament de Salut, Projecte ComSalut del Departament de Salut, i altres projectes on participa
conjuntament amb altres societats. També està present en organismes com la Comissió Nacional
de l’Especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària, el Consell de la Professió Infermera de
Catalunya, el Consell de Col·legis d’Infermeria de Catalunya, el Col·legi Oficial d’Infermeres i
Infermers de Barcelona, entre molts d’altres . Per últim, AIFiCC col·labora amb altres societats
científiques d’altres professions sanitàries fent sinèrgies amb l’objectiu d’establir línies
estratègiques per millorar la salut de la població.
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