Benvinguda de l’AIFiCC als 37 nous Residents de l’Especialitat
en Infermeria Familiar i Comunitària
La cinquena promoció de residents d’infermers/es especialistes en Infermeria Familiar i
Comunitària ja és aquí, i l’AIFiCC els va voler acollir en la seva nova seu i donar-los la
benvinguda.
Una trobada per compartir il·lusions davant una nota etapa, amb ganes de treballar dur per
part de tutors i de residents, i per agermanar aquests professionals que es veuen una peça clau
dins el sistema de salut públic.
La primera intervenció va ser per l’Alba Brugués, la nova presidenta que va aprofitar per donar
a conèixer l’Associació i el que pot aportar l’AIFiCC als residents d’infermeria familiar i
comunitària.
Tot seguit va parlar l’Àlex del Rio membre del grup de treball de Residents de l’AIFiCC que va
animar als nous residents a vincular-se al grup, a participar-hi, i rebre l’ajuda que els ofereix
per tirar endavant els seus projectes.
Montserrat Teixidor, degana del Consell de Col·legis d’Infermers i Infermeres de Catalunya ens
va fer gaudir, com sempre, amb una ponència magistral entorn als valors humans i
professionals de la tasca d’infermeria. Va començar per felicitar als residents per haver aprovat
un examen tant difícil, i els va encoratjar a treballar per una infermeria professional i humana,
basada en valors com l’autenticitat o el coratge.
Alicia Àvila, Coordinadora General en l'Àmbit de les professions sanitàries de la Direcció
General de Planificació i Recerca en Salut, va dirigir-se també als nous residents recordant-los
que són una professió clau dins el sistema sanitari i que constitueixen el col·lectiu professional
majoritari, de manera que els va animar a no afluixar i treballar dur, buscant l’excel·lència en la
seva professió.
Quasi a les acaballes de l’acte, vam poder sentir el relat personal de l’Elvira Gras, de la primera
promoció de residents d’infermeria familiar i comunitària. L’Elvira, que ens va fer gaudir d’una
presentació on va barrejar aspectes personals i professionals, va recordar als nous residents
que durant la residència no van a treballar com a infermers/es sinó a formar-se com a
especialistes.
Abans del punt final, va ser el torn de l’Alberto Guerrero, tutor de residents. Ell va recordar
que durant el període d’especialització, que tot just iniciaran, cal anar pas a pas i pensar en
treballar sota el lema win-win. També va aprofitar la seva exposició per reflexionar sobre si el
model docent actual és el millor o si cal repensar-lo.
Finalment, l’acte va acabar amb la intervenció de Jaume Martín, infermer i investigador. Ell va
parlar de la importància de fer recerca en l’àmbit de l’Atenció Primària, i més concretament en
infermeria. La seva presentació va girar entorn a la professionalitat de la infermeria, al seu
empoderament i a la necessitat de prestigiar aquesta professió.

