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MEMÒRIA ANY 2011
Activitats realitzades per l’Associació Balear d’Infermeria Comunitària.

Organització juntament amb SBMFiC i el Col·legi d’Infermeria del projecte “Els joves sabem
dir no al tabac”en el marc de la “Setmana sense Fum” (C Vidal, E Girauta i M Marimon). (maig
2011)
Manifest d’ABIC sobre les declaracions fetes pel Sr Máximo González Jurado, president del
Consejo General de Enfermería, sobre el Decret de Prescripció Infermera a les Illes Baleares
publicado en el BOIB en (juny 2011)
Obertura de la pàgina web d’ABIC: http://www.abic.cat (A Esteva) (juliol 2011)
Comunicat a premsa de manera conjunta ABIC I SBMFiC: “El model de la Gerència Única pot
suposar una amenaça per a l'Atenció Primària a les Balears” (juliol 2011)

Reunió amb el Director General de l'Ib-Salut, el sr. Juan José Bestard, juntament amb la
SBMFiC a causa del comunicat publicat sobre Gerència Única. (juliol 2011)

Reunió amb la Consellera de Salut, la sra. Carme Castro juntamente amb la SBMFiC (agost
2011)
Reunió amb les sòcies i socis d’ABIC amb la finalitat de recollir les opinions i propostes
d'actuació en vers al tema de canvis organitzatius al Servei de Salut de
les Illes Balears, i més en concret a l'Atenció Primària de Mallorca (setembre 2011)
Participació en el cafè debat organitzat pel COIBA (Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes
Balears) sobre el tema “La infermera escolar” (novembre 2011)
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Esmenes fetes per ABIC al document "Proyecto IB-Salut 2020. Promoción de la
Salud" i enviades a la Conselleria de Salut ( novembre 2011). Prèviament es va convidar a tots
als socis i sòcies a contribuir a aquest document, tant per via de correu electrònic, com en una
reunió en la qual es van recollir les inquietuds i suggeriments dels assistents.

Activitats relacionades amb la FAECAP:
Reunions trimestrals
Participació en el Comitè científic VII Congrés Nacional de la FAECAP (JM Taltavull)
Participació d’un membre d’ABIC (MLL Bauzà) a la comissió de formació de la FAECAP
Participació d’un membre d’ABIC (A Esteva) a la comissió de comunicació de la FAECAP
Presentació de la candidatura d’ABIC com a seu del congrés de FAECAP 2013, acceptada
per FAECAP
Presentació oficial del congrés VIII congrés FAECAP 2013 a Palma i el II congrés d’ABIC,
al Congrés FAECAP de Murcia celebrat el mes de maig de 2011. Com a presidenta del
comitè organitzador, Maria Taltavull i com a presidenta del comitè científic; Mª de Lluc
Bauzà i la resta de membres distribuïts en els dos comitès: Rosa Maria Adrover, Rosa
Canyelles, Apol·lònia Esteva, Mª Antònia Font, Antoni Galán, Helena Girauta, Maria Ingla,
Masi Marimon, Jerònia Miralles, Xisca Serra, Clara Vidal, Tolo Villalonga

Organització de la taula rodona "LA INFERMERA FAMILIAR I COMUNITÀRIA:
CONTEXT ACTUAL" (desembre 2011), moderada per Maria Antònia Font, i amb els següents
participants:
Jaume Janer, Sotsdirector d’Infermeria d’Atenció Primària
Franscisco Noriega, vocal del Col·legi d’Infermeria de les Illes Balears
Cristina Moreno, sots directora de l’Escola Universitària d’Infermeria de les Illes Balears
Yolanda Càceres, Infermera de l’EAP del Centre de Salut Tramuntana (Esporles)

