Entranyable inauguració de la nova seu d’AIFiCC

L’Alba Brugués ha iniciat la seva benvinguda agraint als presents que hagin volgut compartir
amb l’AIFiCC un moment tant important, i tot seguit ha donat la paraula al comunicòleg
Sebastià Serrano, que ha parlat, davant un auditori entregat, del paper fonamental de la
infermeria dins el sistema sanitari.
En Sebastià Serrano ens ha recordat la importància comunicativa d’una cara amable, un
somriure, un bon to de veu i el contacte físic. De fet, ha recordat que en una enquesta feta a
300 cultures de tot el món: tothom coincidia que el què més els agradava era sentir i veure una
cara amable. En aquest sentit ha posa’t èmfasi en que la paraula té mil anys, mentre que el
somriure 60 o 70 milions d’anys.
A les acaballes de la seva intervenció en Sebastià Serrano ha volgut descriure com hauria de
ser el perfil emocional de qui treballa en l’àmbit de la salut, destacat que caldria que fos una
persona amb resiliència, o diguem-ne tolerància davant coses que no surten com volem;
intuïció social o empatia; actitud positiva que, a més, cal conservar en el temps;
autoconsciència, és a dir, conèixer-se i ser capaç de demanar ajuda quan cal; sensibilitat al
context; capacitat de concentració i, per descomptat, els coneixements que ja es donen per
suposats.
I ha conclòs que li agrada definir infermers i infermeres així: “hem vingut a aquest món a
festejar i a cuidar”.
Després del torn d’en Sebastià Serrano, ha parlat la presidenta de l’AIFiCC, l’Alba Brugués que
ha dirigit bona part del seu discurs cap al Conseller de Salut, Hble. Sr. Boi Ruiz, present en la
sala. La presidenta de l’AIFiCC li ha agraït els darrers gestos des de la Conselleria amb el
projecte de COMSalut per a treballar conjuntament l'Atenció Primària i Salut Pública en el que
l’AIFiCC en forma part, però també li ha expressat algunes demandes referents especialment a
la ràtio d’infermeres per habitants, que a Catalunya està per sota de la ràtio europea i al poc
lideratge que el col·lectiu d’infermeria té en els llocs de gestió i direcció. No ha volgut finalitzar
la seva intervenció sense recordar la necessitat de que s’aprovi el Real Decret que permetrà a
infermers i infermeres prescriure determinats medicaments, així com el reconeixement, a
través de llocs de treball, de l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària, tot recordant que
a Catalunya ja són 60 especialistes i a tot l’estat 700.
El moment emotiu de l’acte ha estat quan abans de la seva intervenció de cloenda, el Conseller
Hble. Sr. Boi Ruiz ha fet entrega d’una placa commemorativa a les sòcies fundadores de
l’AIFiCC: la Rosa Maria Riera, que també és Presidenta d’Honor d’AIFiCC, la Montserrat Molas i
la Concepció López.
En el seu discurs de cloenda, l’Hble. Sr. Boi Ruiz, conseller de Salut ha agraït la invitació a l’acte,
i ha recordat les seves primeres pràctiques com a infermer, ja que abans els tres primers anys

de medicina es convalidaven també per a infermeria, i ha felicitat al Sebastià Serrano, a qui no
coneixia personalment, per la seva magnífica exposició.
El Conseller ha volgut respondre a cada una de les qüestions plantejada per la presidenta de
l’AIFiCC, de manera que ha comentat que certament cal millorar les ràtios d’infermeres però
què cal saber quantes infermeres realment es necessiten; en relació al reconeixement de
l’especialitat ha comentat que cal canviar el sistema de puntuació amb el que s’accedeixen als
llocs de treball, reconeixent que no s’entén que l’organització d’una ABS no pugui escollir el
perfil professional de qui necessita: cal un Estatut dels professionals que reconegui els valors
competencials de la professió. Respecte a la prescripció ha dit que s’està avançant i treballant,
valorant que potser es fa un pas endavant semblant al del govern andalús. I sobre els càrrecs
de gestió, ha parlat d’un arrelament social que desdibuixa les competències i coneixements de
la infermeria, i que és el seu valor de “cuidar” i de “bon tracte”. Cal treballar per canviar
aquesta percepció, ha dit, “és la nostra gran batalla”, i posar en valor la competència
professionals del col·lectiu infermer.
Per acabar la seva intervenció, l’Hble. Sr. Boi Ruiz, conseller de Salut, ha recordat la necessitat
d’evitar la submissió de la professió a la norma, ha emfatitzat que des de la Conselleria s’està
treballant ja per apropar el sistema sanitari a la comunitat, i ha refermat el compromís de la
seva conselleria per potenciar la prevenció i promoció de la salut, com element clau per
aconseguir un sistema sanitari sostenible.
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