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Descobrir, compartir, explicar i 
créixer professionalment. Són 
moltes les coses que passen i et 
passen quan tens l’oportunitat 
d’assistir a un congrés internaci-
onal en què es reuneixen profes-
sionals de tot el món. Potser amb 
aproximacions diferents de la 
nostra, però, sens dubte, amb una 
mirada comuna sobre el que és 
rellevant per aconseguir que una 
professió avanci i desplegui tot el 
potencial i tot el coneixement. En 
el nostre cas, en el de la professió 
infermera, especialment impor-
tant per l’impacte que té en les 
persones i les comunitats de les 
quals tenim cura.

PARLEM-NE

Barcelona acull entre el 27 de 
maig i l’1 de juny d’enguany el 
Congrés Internacional d’Infer-
meria (CIE2017). S’hi esperen 
més de 15.000 infermeres de tot el 
món i algunes de les ponents més 
significatives de la professió en 
clau internacional. Una gran cita 
orientada a demostrar i promou-
re la contribució de les inferme-
res a les polítiques de salut, i com 
integrar la pràctica, la ciència, el 
coneixement i l’equitat per asso-
lir l’excel·lència en la cura de les 
persones. 

Un esdeveniment com aquest 
s’ha de veure com una oportuni-
tat única per a les infermeres ca-
talanes per diferents motius. Un 
d’ells és econòmic. Participar en 
un congrés internacional sovint 
és poc viable per les despeses que 
genera. En aquesta ocasió, però, 
viurem el congrés a casa nostra, 
un privilegi al qual se suma la 
subvenció d’inscripcions de les 
diferents organitzacions col·legi-
als del país per fer-lo molt més 
assequible.

La veritable oportunitat per a les 
infermeres catalanes, però, resi-
deix a explicar al món què fem, 
com som i com treballem a Cata-
lunya. Quins són els models, les 
experiències i la recerca infermera 
que ens posiciona com unes pro-
fessionals ben considerades arreu 

«Les persones 
estan cada 
vegada més 
empoderades en 
les decisions que 
afecten la seva 
salut i prenen la 
iniciativa»

Expliquem al món 
com treballem les 
infermeres catalanes!
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del món. I ho podem explicar des 
dels projectes i les experiències 
individuals o des l’aportació col-
lectiva, organitzada en associaci-
ons i societats científiques, o des 
dels centres de treball, molts dels 
quals rebran les visites professio-
nals dels assistents al congrés.

Els organitzadors del congrés van 
escollir Barcelona per parlar d’in-
novació, de recerca i de models 
de futur perquè aquí hi tenim 
moltes coses a dir. Però també 
tenim moltes coses a aprendre 
de les investigadores inferme-
res internacionals que vindran 
al congrés a explicar els resultats 
de les seves recerques i sobre com 
podem implementar estratègies a 
escala clínica i política per millo-
rar la salut de les persones. Com 
les infermeres i infermers podem 
incidir en les polítiques sanitàri-
es és una de les assignatures que 
tenim pendents. I aquest congrés 
és una bona ocasió per valorar les 
idees i els recursos per adoptar a 
Catalunya des de les experiències 
ja fetes als Estats Units o en altres 
països europeus, o des d’insti-
tucions com ara l’Organització 
Mundial de la Salut o l’ONU.

Us encoratjo que animeu les in-
fermeres i infermers dels vostres 
centres a participar en el CII2017 
i possibilitar aquesta experiència 
científica de primer ordre.


