La Sala d’Actes de l’Edifici Salvany del Departament de Salut, va acollir la Tercera Jornada dels
especialistes en Infermeria Familiar i Comunitària de l’AIFiCC.
Amb gran puntualitat va iniciar-se la taula de benvinguda que va comptar amb l’Iris Lumillo
vocal de l’AIFiCC i especialista en Infermeria Familiar i Comunitària de la primera promoció,
amb Guadalupe Figueiras, responsable de la Direcció Estratègica d’Infermeria del Departament
de Salut, amb Alícia Ávila, coordinadora general en l’àmbit de les professions sanitàries de la
Direcció General de Planificació i Recerca en Salut i amb Lorena Villa, especialista d’Infermeria
Familiar i Comunitària de la segona promoció com a moderadora de la taula.
A més de la benvinguda, les participants a la taula van voler deixar clar el valor professional de
la infermeria i, per descomptat, de l’especialitat en familiar i comunitària. En aquest sentit, cal
destacar les paraules de l’Alícia Ávila “garantir l’excel·lència en cures, potenciar la comunicació
amb el pacient, potenciar la formació i agafar-ne el lideratge, impulsar la docència i formació
en infermeria, i no abandonar mai l’esperit crític per anar creixent” com elements fonamentals
de futur i imprescindibles per consolidar la categoria professional dels especialistes en IFiC.

Taula inaugural amb (d’esquerra a dreta): Sra. Guadalupe Figueiras, Sra. Alícia Ávila, Sra. Lorena Villa i Sra. Iris Lumillo.

Els prop de 80 infermers/es presents a l’acte no es van perdre cap paraula de la conferència de
Cristel González González, presidenta de la subcomissió de docència d’Infermeria Familiar i
Comunitària, Serveis de Salut Integral del Baix Empordà i especialista en Infermeria Familiar i
Comunitària de la primera promoció. Entre l’experiència personal que ens va detallar, la Cristel
va reivindicar la importància de la formació especialitzada i la necessitat que es garanteixen
llocs de treball específics per aquesta formació. De fet, va explicar que formar a un especialista
en infermeria familiar i comunitària té un cost de 20.000 euros, i que per tant, cal rendibilitzar
aquesta inversió, oferint a aquests professionals llocs de treball pels quals han estat
específicament formats.

Una breu pausa per fer cafè i recuperar forces ens va encaminar cap a la segona part de la
Jornada, on es van presentar el treballs de recerca del curs 2013/2015. Un total de 15
projectes de recerca sobre temàtiques diverses com: l’EPOC, la dansa i el moviment terapèutic
per a millorar la intel·ligència emocional, la diabetis, la higiene en persones grans, la fragilitat,
l’educació sexual, el fracàs escolar en adolescents, o la malaltia arterial perifèrica, entre
d’altres.

Un moment de la pausa cafè

La cloenda va comptar amb Rebeca Pérez, especialista en IFiC de la tercera promoció i que va
exposar la seva experiència personal com a resident d’infermeria familiar i comunitària. Un
emotiu vídeo sobre els residents que tot just aquest any es graduaven va posar el punt i final,
abans que la Junta de l’AIFiCC entregués un petit obsequi a cada d’un dels nous especialistes.

Els residents especialistes en IFiC de la tercera promoció que s’han graduat aquest any

