Alba Brugués nova presidenta a l’Associació d’Infermeria
Familiar i Comunitària de Catalunya

La nova presidenta, Alba Brugués, vol potenciar el caràcter científic i professional de
l’AIFiCC, oferint eines a les infermeres per fer una millor assistència.
També vol més presència d’infermeres en els òrgans de decisió, i tancar definitivament
la regulació de la prescripció infermera i el reconeixement de la categoria professional.

Juny 2015. Alba Brugués és la nova presidenta de l’AIFiCC després de dos anys de mandat de
Núria Forn, que abandona el càrrec per motius personals.
L’Alba Brugués, des del 2003 vinculada a la Junta de l’AIFiCC primer com a vocal i darrerament
com a vicepresidenta, és Diplomada en Infermeria por la Universitat de Barcelona (1988-91).
Ha fet diversos màsters en lideratge i gestió, tant d’equips i serveis sanitaris a l’Atenció
Primària, com de serveis d’infermeria.
Actualment treballa com Adjunta a la Direcció Gerència del Centre de Salut Can Bou CASAP a
Castelldefels. Anteriorment havia estat Directora de Cures de l’Institut Català de la Salut (ICS)
entre l’any 2009 i 2011, i Adjunta a la Direcció a l’ABS de St. Martí SAP St. Martí de Barcelona
entre el 2002 i el 2005. En els seus inicis professionals, de l’any 1993 al 2002, va treballar com
infermera assistencial d’Atenció Primària a l’Anoia.
Directora i docent del programa formatiu Fonaments conceptuals de residents IFiC i docent del
Màster equips i serveis d’Atenció Primària, GESSAP.
Ha publicat i fet ponències en torn a temes com l’ especialitat d’Infermeria Familiar
Comunitària, la Gestió i Lideratge, i la Gestió Infermera de la Demanda.
Com a nova presidenta de l’AIFiCC té com objectius “fer créixer l'associació en quantitat i
qualitat” i alhora, diu que sent un gran “respecte per a agafar el relleu de tots els projectes
engegats per les presidentes i juntes precedents”. Entre els seus projectes de futur vol “donar
més visibilitat i valor a la feina de les infermeres de la primària entre la població”.
També treballarà per que l’AIFiCC a més del caràcter científic sigui una associació professional
que doni eines a les infermeres per fer una millor assistència, de manera que diu “m’agradaria
que les més infermeres s'identifiquin amb l'associació i trobin el seu lloc per a donar, rebre i
compartir les seves experiències i coneixements. La intel·ligència col·lectiva sempre és molt més
rica que la individual. Compartir és créixer exponencialment”
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