
Jornada de Grups de Treball 
24 de febrer de 2022

Grup de Treball Vacunes 



• Coordinador/a: Pepi Estany Almirall

• Integrants:  
– Montserrat Canals Colet
– Ester Diaz Barnet
– Montserrat Fernández Fernández
– Edith Gil Valero
– Dolors Heras Fortuny
– Gloria Mirada Masip
– Marta Palou Aligué
– Antònia Sabench Suriñach
– Judit Vallhonesta Carreras 

GRUP VACUNES
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On em estat el grup de vacunes 
de l’AIFiCC durant l’últim any?

✔ Vacunant

✔ Responsables de SEGIV 

✔ Responsables d’equips de vacunació

✔ Responsables de gestió CCD

✔ Grup de seguiment vacunació covid (del 2/2/2021 fins 30/09/2021)



▪Formació pre grau:   Conveni de col·laboració entre la UVIC - UCC i l’AIFiCC en el marc del 
projecte Educating Vaccination Competence (EDUVAC)

▪Formació post grau: 

• Jornades anuals (última VII a Terrassa 2019)

• Formació RIFiC (20/02/21 online) 

• Oferta cursos i tallers

▪Participació òrgans representatius:

• Manual de vacunacions

• Consell Assessor de vacunacions, Comitè de bioètica, Grup de treball vacunació 
covid

▪Promoció de la investigació i foment del benchmarking d’experiències en vacunes:

• Premis Sanofi Pasteur-AIFiCC- CAMFiC a la innovació en la gestió de la vacunació 
a l’atenció primària

▪Difusió de la vacunació a les xarxes socials

LINEES DE TREBALL ACTUALS 
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▪ Participació en premsa escrita i audiovisual    

• 24/12/20 Diari Segre. Vacunem-nos per tornar-nos a abraçar. 

• 14/01/21 Diari Tarragona. Per què ens hem de vacunar contra la Covid-19?

• 07/02/21 Diari de Girona. Per què ens hem de vacunar contra la COVID-19?

• 24/03/21. Participació en el programa de Jordi Basté, ‘El món a RAC1’.

• 14/04/21 Planta Baixa. TV3

• 13/07/21 RAC1.CAT. Què es pot fer per alleujar el dolor al braç després de la vacuna del covid.

• 14/07/21. Participació a La Linterna COPE Catalunya i Andorra

• 03/09/21 El diario.es. En busca de los rezagados de la vacunación: quiénes son y cómo hacerles llegar la dosis

• 10/10/21 El Periodico.  Los niños de 12 años ya están más vacunados que los jóvenes de 20 a 34

• 25/10/21 El Periodico. Algunes de les claus de la doble vacunació de la grip i de la tercera dosi contra la Covid-19 

• 05/11/21 Diari de Girona, La Vanguardia, El Punt Avui, El Periódico de Cataluña, El País Ed. Catalunya, EFE Servicios, 
Catalunya Press, La Republica, CATzona, GaliciaPress, InfoAnoia.cat, El Diari de la Sanitat. L'Associació d'Infermeria 
Familiar i Comunitària crida persones vulnerables i sanitaris a vacunar-se de la grip

• 05/11/21 . Informatius Cadena SER Matinal Hoy por Hoy Catalunya. L'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària crida 
persones vulnerables i sanitaris a vacunar-se de la grip

• 21/12/21. Els matins TV3

• Difusió de la vacunació a les xarxes socials

• Participació 
o Autors al Manual de vacunes de Catalunya. 
o Jornada de debat sobre vacunes del Comitè de Bioètica de Catalunya i 

La Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut  (28/05/2019) 
amb la posterior publicació del document “Noves consideracions del 
Comitè de Bioètica de Catalunya sobre la vacunació. Juliol 2019” 

VISIBILITAT A LA PREMSA
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• Xarxes socials: manteniment, activació i visibilitat i altres funcionalitats

• Manteniment  de la pàgina “vacunes” de la Web de l'AIFICC: documentació, enllaços i 
consulta

• Organització anual de la jornada de vacunes de manera itinerant en tots els territoris 

• Representació i participació en el Consell Assessor de vacunes de Catalunya

• Participar activa en espais i fòrums de discussió i comunicació relacionats amb la 
vacunació

• Facilitar eines d’ajut pels professionals en la seva praxis del dia a dia en les vacunes: línia 
oberta

• Formació acreditada per a professionals en tallers de vacunes presencials o semi 
presencials o online

LÍNIES DE FUTUR
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Infovacaldia.com
@InfoVacAldia


