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el
consell

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, format pels
col·legis catalans, defensa el dret a la salut de les persones i representa la
professió infermera a Catalunya.

1.1 NATURALESA
El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, de conformitat
amb el que disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions
titulades i dels col·legis professionals, és una corporació de dret públic, amb
personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per a la consecució de les seves
finalitats i l’exercici de les funcions que té encomanades.
El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya està
format per tots els col·legis territorials d’infermeres i infermers
de Catalunya, els quals agrupa.
La llengua pròpia del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya
és el català, sens perjudici del que estableixen l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya i l’article 3 de la Constitució.

1.2 FINALITATS
El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya té per finalitats
generals representar la professió infermera davant les administracions
públiques, les corporacions professionals i les restants entitats, així com la
defensa general de la professió infermera d’acord amb els interessos i les
necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya en relació amb l’exercici
professional infermer, i exercir totes les funcions que li atribueixen la legislació
vigent i aquests Estatuts.
En l’àmbit de les seves finalitats generals, el Consell de Col·legis d’Infermeres i
Infermers de Catalunya té atribuïdes les finalitats específiques següents:
a) Col·laborar amb els poders públics en la regulació de les condicions generals
de l’exercici de la professió infermera i la permanència dels seus valors socials.
b) Ordenar i vigilar, dins el marc que estableixen les lleis, l’exercici de la professió
infermera.
c) Representar els interessos generals de la professió infermera a Catalunya,
especialment en les seves relacions amb les administracions públiques.
d) Vetllar perquè l’activitat professional de tot el col·lectiu d’infermeres s’adeqüi
als interessos dels ciutadans i ciutadanes i, per tant, coadjuvar a la millor
resolució dels problemes que afectin la salut pública a Catalunya.
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1.3 QUÈ FEM?
En coherència amb la seva raó de ser, el Consell de Col·legis d’Infermeres i
Infermers de Catalunya, té establertes unes línies de treball que prioritzen:
Regulació de la professió a través dels necessaris processos
d’autoregulació de la pràctica infermera, les estratègies
pel bon desenvolupament dels serveis infermers, o l’impuls
d’estratègies que ajudin a la lluita contra l’intrusisme i reforcin
l’exercici d’aquesta competència dels col·legis professionals que
l’integren.
Interlocució efectiva entre infermeres dels quatre col·legis catalans amb
prioritat d’aquelles qüestions competencials de més gran impacte a tot el
territori català i amb l’Administració de salut per formalitzar acords que
desencallin qüestions que impedeixen garantir a la ciutadania les millors cures
infermeres possibles, facilitant els recursos i mecanismes necessaris que facin
efectiva la pràctica infermera generalista i especialista. Però també amb altres
consells d’infermeres i infermers d’àmbit autonòmic, estatal i internacional i
d’altres professions de la salut
Visibilitat i posada en valor de l’aportació infermera a través de la promoció,
difusió i recerca de l’impacte de les cures infermeres.
Compromís amb la transparència impulsant mecanismes de revisió permanent
de la seva gestió interna i de comunicació externa de les seves polítiques,
estratègies, objectius, recursos i accions concretes.

1.4 ÒRGANS DEL CONSELL
1.4.1 CONSELL PLENARI ÒRGAN DE GOVERN
En el Consell Plenari hi són representats tots els col·legis territorials d’infermeres
de Catalunya. Està format pels membres següents: 4 consellers o conselleres
nats, que són els presidents o presidentes dels quatre col·legis territorials
d’infermeres i infermers de Catalunya, 11 consellers o conselleres, 5 pel col·legi
territorial d’infermeres i infermers de Barcelona i 2 per cada col·legi territorial
d’infermeres i infermers de Girona, Lleida i Tarragona, designats per l’òrgan de
govern del col·legi territorial respectiu.
MEMBRES
Núria Cuxart i Ainaud, consellera, degana (COIB)
Cristina Díez i Liesa, vicedegana fins al 15 de novembre (COITA)
M. Lluïsa Brull i Gisbert, consellera fins al 14 de novembre,
vicedegana des del 15 de novembre (COITA)
Josep M. Camps i Balagué, secretari fins al 28 de gener (COILL)
Montserrat Gea i Sánchez, consellera fins al 21 de febrer,
secretària des del 22 de febrer (COILL)
Carme Puigvert i Vilalta, tresorera (COIGI)
Albert Tort i Sisó, conseller nat (COIB)
Glòria Jodar i Solà, consellera (COIB)
Marta Olivares i Obis, consellera (COIB)
Rosamaria Alberdi i Castell, consellera (COIB)
Dolors Llorens i Basses (COIB)
M. Montserrat Duch i Clavé, consellera (COILL)
Mercè Porté i Llotge, consellera des del febrer de 2017 (COILL).
Margarita Puigvert i Vilalta, consellera (COIGI)
Alícia Rey i Miguel, consellera (COIGI)
Pilar Espelt i Aluja, consellera fins l’octubre de 2017(COITA)
Manuela Bonillo i Caballero, consellera des de l’octubre de 2017 (COITA)
Gerard Mora i López, conseller des de l’octubre de 2017(COITA)
Sessions celebrades: 11
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1.4.2 CONSELL ASSESSOR ÒRGAN D’ASSESSORAMENT
El Consell Assessor exerceix funcions d’assessorament i consulta. Està format
pels membres següents: el degà o degana, que n’exerceix la presidència, el
secretari o secretària, que n’exerceix aquesta funció, amb veu i vot, 2 infermeres
o infermers designats pel Consell Plenari, 8 infermeres o infermers designats per
l’òrgan de govern del col·legi territorial d’infermeres i infermers de Barcelona, i 2
infermeres o infermers designats per l’òrgan de govern de cada col·legi territorial
d’infermeres i infermers de Tarragona, Lleida i Girona.
MEMBRES
Núria Cuxart i Ainaud, degana (COIB)
Montserrat Gea i Sánchez, secretària (COILL)
Assumpció Laïlla i Jou (C. Plenari) (COIB)
M. Elena Olabarrieta i Zaro (C. Plenari) (COIGI)
Francisca Abulí i Picart (COIGI)
Jordi Pujiula i Masó (COIGI)
Ester Rodríguez i Gias (COITA)
Roser Pedret i Llaberia (COITA) fins al desembre 2017
Goretti Gatell i Anglès (COITA) des del desembre 2017
Miquel Angel Calderó i Solé (COILL)
Anna Quintanilla i Sanz (COILL)
Júlia Esteve i Reig (COIB)
Maria Gasull i Vilella (COIB)
M. Eugènia Vila i Migueloa (COIB)
Roser Cadena i Caballero (COIB)
Dolors Llorens i Basses (COIB)
M. Eulàlia Juvé i Udina (COIB)
Antònia Villalba i Cervantes (COIB)
Isabel Pérez i Pérez (COIB)
Sessions celebrades: 2

1.5 COMISSIONS I GRUPS DEL CONSELL
1.5.1 COMISSIÓ DE LLEVADORES
MEMBRES
Isabel Salgado i Poveda, coordinadora (COIB).
Representant Comissió Maternoinfantil Departament de Salut.
Gemma Martínez i Santiago (COITA)
Montserrat Carreras i Caballero (COITA) des del novembre 2017.
Margarida Franch i Ferrer (COIGI)
Anna Isabel Fernández i Cuesta, (COILL)
Noemí Obregón i Gutiérrez (COIB)
Maria Gasull i Vilella. Experta en ètica
Lucía Alcaraz i Vidal, Associació Catalana Llevadores
Laia Casadevall i Castañé, Associació Catalana Llevadores
Rafael Escuriet i Peiró. Departament de Salut
Reunions celebrades: 5
MEMÒRIA RESUM D’ACTIVITATS
••• Desenvolupament del Treball de Competències de les llevadores
Accions destacades:
• Document esborrany de treball de les competències de les llevadores que
s’està treballant des de la comissió de llevadores de Tarragona.
• Àmbit hospitalari.
• Àmbit de gestió.
• Representació de l’activitat de la llevadora al treball de les competències.
La llevadora al servei de salut als diferents models: públic, privat, exercici
lliure, agrupacions de llevadores.
• Enfoc de l’ètica: Constarà el codi d’ètica de la Confederació Internacional de
Llevadores.
• Es farà constar la bona pràctica del treball de la llevadora.
• Què entenem per un procés de qualitat i normal.
• Definició de la llevadora i la llevadoria.
• Formació: estàndards.
• Contribució de la llevadora a la salut sexual i reproductiva.
• Altres.
••• Es proposa el títol del llibre: Contribució de la llevadora als serveis de salut
sexual i reproductiva.
••• Es treballen els documents de filiació, mare-fill en els hospitals i les
infografies per la presa de decisions amb las dones.
••• Guia del part a casa. La presentació es durà a terme el 2018 a Barcelona. Es
proposa la presentació de la guia a la resta de províncies catalanes. Dr. Ramón
Escuriet farà la introducció.
••• Contribució de la llevadora en l’atenció al part normal. Estudi Prospectiu a
hospitals públics de Catalunya: Enllestides les dades dels hospitals catalans.
A mitjans de 2018 sortiran publicades en format llibre pel Consell de Col·legis
d’Infermeres i Infermers de Catalunya.
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1.5.2 COMISSIÓ DE TABAQUISME
MEMBRES
Cristina Martínez i Martínez, coordinadora (COIB)
Representant Consell Assessor Tabaquisme
Julia Mena i Sánchez, fins al juny 2017 (COIB)
Raquel Sanz, des del setembre 2017 (COIB)
Antonio José López i Barea (COITA)
Albert Bueno i Brugués (COIGI)
Josep Miquel Jové i Charles, fins al setembre 2017 (COILL)
Judith Roca i Llobet, des del setembre 2017 (COILL)
Guadalupe Ortega i Cuelva. Agència Salut Pública Catalunya
Reunions celebrades: 6
MEMÒRIA RESUM D’ACTIVITATS
••• Anàlisi i Difusió Estudi ECTEC
S’han analitzat les dades de l’estudi ECTEC amb l’objectiu de fer difusió social i
científica dels principals resultats:
Llistat d’articles previstos son:
• Prevalença de consum de tabac i cànnabis. Actualment enviat revista:
Nursing Education Today, pendent de revisió.
• Coneixements i formació en tabac durant el grau d’infermeria. En procés de
redacció, previst per la revista: Health Education and Behavior.
• Percepció del rol en el control del tabac dels estudiants d’infermeria.
Revista prevista: Journal Nursing Scholarship.
• Aptituds sobre les polítiques d’espais sense fum exteriors. Revista prevista:
Enviromental Research.
S’ha prioritzat enviar aquests articles a revistes de primer quartil en Infermeria
o Salut Pública.
S’ha fet difusió dels resultats a dos congressos i a una jornada científica:
• Baena A, Martínez C, Fu M, Castellano Y, Margalef M, Gavilán E, Fernández E.
Prevalencia de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Grado de Enfermería y
Conocimiento en Tabaquismo (ECTEC). Congreso de la Sociedad Española de
Epidemiologia. Septiembre 2017.
• Baena A, Martínez C, Fu M, Castellano Y, Margalef M, Gavilán E, Fernández
E. Tobacco Consumption Prevalence Among Nursing Students And Their
Knowledge In Tobacco Addiction. World Tobacco or Health Conference. Cape
Town. Març 2018.
• Bueno A, Fu M, Castellano Y, Baena A, López A, Martínez C. Prevalencia de
Consumo de Tabaco en Estudiantes de Grado de Enfermería y Conocimiento
en Tabaquismo (ECTEC). Congrés d’Atenció Primària sense Fum. Novembre
2017. III Premi.
••• Jornada de reflexió de l’estudi ECTEC
El dia 27 de juny es va realitzar una Jornada participativa on es van discutir els
resultats de l’Estudi “Consum de Tabac en Estudiants del Grau d’Infermeria a
Catalunya” (ECTEC) i proposar millores de la situació descrita a l’estudi amb
representants d’algunes de les universitats participants. Com a resum de les
principals conclusions s’ha elaborat un informe consensuat amb la direcció del
Consell que es va enviar a totes les direccions de les Escoles d’Infermeria de
Catalunya.

••• Suport a la setmana sense fum 2017 del Departament de Salut
Anualment, al voltant del 31 de maig (Dia Mundial Sense Tabac) se celebra
la Setmana Sense Fum, una iniciativa de la Sociedad Española de Medicina
Familiar y Comunitària (SEMFYC) i CAMFiC a Catalunya, que des de l’inici ha
comptat amb el Suport del Departament de Salut i ha estat organitzada pel
Programa Atenció Primària Sense Fum a Catalunya (AIFICC, CAMFiC i ASPCAT).
Progressivament altres nivell assistencials, xarxes i entitats comunitàries i ens
locals s’han anat implicant en la seva celebració.
L’objectiu de la Setmana Sense Fum és sensibilitzar la població de la importància
que té per a la salut el fet de no iniciar-se o d’abandonar el consum del tabac
i poder gaudir d’un ambient lliure de fum. Cada any, aquesta setmana, té un
lema diferent amb la intenció de destacar un tema en concret. Per facilitar la
consecució d’aquets objectius, tots els anys s’editen materials divulgatius
específics i es faciliten propostes d’activitats comunitàries.
Des de fa tres anys, els organitzadors volen implicar a més organitzacions,
incloent els Consells dels Col·legis professionals. Es per això, que vàrem
participar durant el 2017 en l’organització d’aquesta setmana que va consistir en
fer estants per motivar l’abandonament entre els fumadors i donar el missatge
que deixar de fumar és possible i sempre l’opció més saludable.
••• Infografia i vídeo de la campanya
“La infermera la teva aliada per deixar de fumar”
L’any 2016 es va crear una infografia i un vídeo per dinamitzar i donar valor al rol
de les infermeres en ajudar als fumadors a deixar de fumar. Aquesta infografia
també està dirigida als pacients per tal que coneguin que la infermera és un
recurs en la millora de la seva salut i, concretament, en ajudar-los a deixar de
fumar.
La infografia va ser llançada al voltant del Dia Mundial Sense Tabac (31 de Maig)
i es va difondre per Twitter, Facebook i altres xarxes socials. Els Col·legis de
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona també van donar suport i fer la difusió.
El propòsit d’aquesta iniciativa és mobilitzar al col·lectiu d’infermeres catalanes
en mostrar com fan d’aliades per ajudar els pacients a deixar de fumar. Durant
el 2017 estava previst un concurs fotogràfic que s’ha desenvolupat a l’any 2018.
••• Participació al Consell Assessor de Tabaquisme
i Compareixença al Parlament de Catalunya
L’any 2017 es va participar en una reunió del Consell Assessor de Tabaquisme el
9 de maig del 2017.
Posteriorment, el 8 de juny es va participar, junt amb un grup d’experts en
tabaquisme; en una compareixença davant la Comissió de Salut del Parlament
de Catalunya.
Els experts van posar al dia diferents aspectes de la prevenció, control i tractament
del tabaquisme, incloent propostes concretes per avançar. Van coincidir en la
necessitat d’impulsar mesures legislatives que vagin més enllà de les actuals
lleis espanyoles de control del tabac i de la llei catalana de drogodependències.
En aquest sentit, s’està preparant un esborrany des de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya, a partir d’aquesta compareixença i propostes prèvies del Consell
Assessor del Tabaquisme.
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Entre les propostes cal destacar:
• Estendre la legislació d’espais sense fum per augmentar la protecció als
menors, amb definició d’entorns sense fum als centres educatius i sanitaris,
a instal·lacions esportives a l’aire lliure i en vehicles privats.
• Estendre la legislació d’espais sense fum a espais semioberts o semitancats,
com són nombrosos mercats a l’aire lliure, centres comercials, parades
d’autobusos, campus universitaris, entrades d’edificis, platges i piscines.
• Potenciar campanyes generals i específiques de prevenció del tabaquisme.
• Integrar en la cartera de serveis sanitaris el tractament per a la deshabituació
tabàquica.
• Promoure la recerca sobre prevenció i control del tabaquisme.
• Equiparar la cigarreta electrònica i altres formes noves de consum (tabac
sense combustió, shishas, etc.) al consum de tabac tradicional, amb regulació
en els mateixos àmbits sense excepcions.
• Millorar el compliment de la legislació en terrasses i vehicles (comercials i
de les administracions).
• Avançar en les mesures fiscals per augmentar els preus del tabac.
• Adoptar l’empaquetat o envasat neutre (genèric) per a tots els productes
del tabac.
La compareixença es va organitzar en dos blocs, amb 5 intervencions de 8
minuts cadascuna. La de la representant del Consell va ser la de Cristina
Martínez Martínez, Consell de Col·legis d’Infermeria de Catalunya. Institut
Català d’Oncologia. Paper de les Infermeres.
Link: Experiència de Califòrnia
••• Participació en la Jornada de la Societat Catalana
de Tractament de Tabaquisme (SCATT)
El 10 de febrer del 2017 es va celebrar la reunió científica del SCATT en la qual
Cristina Martínez va participar i va ser membre del comitè científic.

1.5.3 COMISSIÓ SOCIOSANITÀRIA
MEMBRES
Montserrat Gea i Sánchez, coordinadora (COILL),
consellera del Consell
Ester López i Luna (COIB)
Jordi Pujiula i Masó (COIGI)
Lourdes Terés i Vidal (COILL)
Manuela Bonillo i Caballero (COITA)
Mercè Salvat i Plana (SEDENE)
Reunions presencials celebrades: 0
Reunions en xarxa celebrades: Aquesta comissió es comunica per via
virtual. Durant l’any tots els seus membres han donat suport al projecte
“Comprensió de les estructures, processos i resultats relacionats amb
el lideratge eficaç en centres de llarga estada” .
MEMÒRIA RESUM D’ACTIVITATS
••• Validació de l’escala Supportive Supervisory Scale (SSS) en espanyol i anàlisi
de dades quantitatives corresponents a residències i centres sociosanitaris de
Catalunya.
••• Finalització de la fase qualitativa d’entrevistes a infermeres, auxiliars i
cuidadores dels centres de llarga estada de Catalunya.
••• Inici de l’anàlisi de dades resultants de la fase qualitativa.
••• Establiment de dades comparatives amb el grup EMCOAR del Rehabilitation
Institut d’Ontàrio.
••• Vinculació del projecte a dues tesis doctorals i 1 TFM (Gemma Horta,
Lourdes Terés i Ana Mari Fité, respectivament).
••• Preparació d’una metasíntesi qualitativa sobre lideratge i condicions
laborals de les infermeres que treballen en el sector de llarga estada per tal de
ser publicada en una revista amb Fi infermer.
••• Presentació del simposi “La construcción del liderazgo enfermero en
centros de larga estancia: Desarrollo y validación de la ‘Supportive Supervisory
Scale’ en el contexto español”, al Congrés Internacional d’Infermeria celebrat a
Barcelona.
••• Disseminació de les conclusions del simpòsium a premsa, televisió i xarxes
socials.
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projectes

2.1 GESTIÓ INFERMERA DE LA DEMANDA
Ha estat el primer procés d’autoregulació impulsat des de la pròpia professió i
amb ampli consens.
El procés va durar cinc anys, del 2013 al 2016, i regula un aspecte clínic de la
pràctica de les infermeres catalanes.
En la primera norma publicada al DOGC en 2013 es definia el marc general.
La publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a data 1 de
juliol de 2016, recull el desplegament de la Gestió Infermera de la Demanda (en
endavant GID) als centres sanitaris, en base a l’anterior.
La GID és clau en la millora de l’atenció a les persones, famílies i comunitat en
la resolució de problemes de salut, accessibilitat als serveis, així com en la
gestió dels recursos dels centres. La GID forma part de la cartera de serveis
de molts centres d’atenció però, fins ara, hi havia interpretacions diferents des
de la conceptualització fins a com desenvolupar aquest servei amb la màxima
eficàcia. Aquesta regulació, feta des de la pròpia professió i amb ampli consens,
completa amb aquesta part operativa, el primer procés d’autoregulació d’un
aspecte clínic de la pràctica de les infermeres catalanes.
Posteriorment a la publicació de la darrera norma, al novembre de 2016 es va
elaborar el document “Indicadors per a l’exercici de les actuacions infermeres en
la gestió de la demanda”, aprovat pel Consell Plenari en data 22 de febrer.
Aquest exercici 2017 s’ha anat configurant la creació de la Comissió de Seguiment
de la Gestió Infermera de la Demanda, que preveu l’Acord del CCIIC de 15 de
juny de 2016. Aquesta Comissió ha de ser de caràcter mixt, integrada per cinc
representants dels col·legis territorials d’infermeres i infermers de Catalunya i
per igual nombre d’infermeres i infermers de reconegut prestigi designats pels
mateixos col·legis, que s’encarregarà de vetllar pel bon compliment del previst en
aquest Acord i de resoldre els dubtes que puguin sorgir a efectes de la unificació
de criteris interpretatius entre els diversos col·legis professionals i els conflictes
que es puguin plantejar en la seva aplicació. Per part dels Col·legis i el Consell es
designen els primers representants i es preveu que la reunió constitutiva tingui
lloc al gener de 2018.
Documents relacionats (links):
Acord del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, pel
qual s’estableixen directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en
l’anomenada “gestió de la demanda” Publicat al DOGC 6412 de 8.7.2013.
Acord del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya de
desenvolupament de les directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres
en l’anomenada gestió infermera de la demanda. Publicat al DOGC 7153 de
1.7.2016.
Indicadors per a l’exercici de les actuacions infermeres en la gestió de la
demanda. Publicat en novembre de 2016.
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2.2 ESTRATÈGIA PER A OPTIMITZAR LA
PRESCRIPCIÓ INFERMERA A CATALUNYA
SITUACIÓ DELS TREBALLS DEL CCIIC PEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA
D’ACCIÓ PER A L’OPTIMITZACIÓ DE LA PI A CATALUNYA
ANTECEDENTS
En el Plenari del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya del
dia 15 d’octubre de 2014, s’acorda la proposta d’esquema de pla d’acció per a la
prescripció infermera.
Es debat l’informe anomenat “Pla d’acció per a l’optimització de la prescripció
infermera a Catalunya” i la documentació lliurada per la Dra. Arantxa Catalán a
fi de començar els treballs que proposa el Pla d’Acció, que comprèn setze línies
d’actuació.
Dins aquestes línies es prioritzà:
• Revisió i consolidació del posicionament davant la Prescripció Infermera
(COIB). Proposta de consens a discutir per a establir les bases de la
regulació de la prescripció infermera a Catalunya i les propostes d’esmenes
a l’esborrany del decret català a discutir amb els representants dels col·legis
que formen part de la taula convocada pel Departament (o conjuntament
amb les infermeres que formen part de la taula). Tractat i desenvolupat en el
punt dedicat al decret català.
• Elaboració d’un mapeig de la formació relacionada amb la Prescripció
Infermera en les diferents universitats (COILL). En març de 2015 es va
elaborar l’esborrany del document “Informe sobre la implementació de la
prescripció infermera en el grau d’infermeria a Catalunya” elaborat per Judith
Roca, Joan Blanco i Montserrat Gea amb la col·laboració del Grup de Recerca
en cures de la salut IRB Lleida i pel grup d’estudis “Societat, salut, educació
i cultura” de la UdL.
Aquest informe correspon a un estudi de caràcter exploratori sobre la
implementació de la Prescripció Infermera en la formació del Grau en
Infermeria a Catalunya. La seva finalitat es conèixer la formació específica
que rep un graduat durant la seva formació en relació a aquesta temàtica.
L’estudi –en què van participar 15 Facultats o Escoles Universitàries
d’Infermeria de Catalunya- es va explorar el grau d’assoliment de les
competències infermeres especifiques relacionades amb la Prescripció
Infermera, les matèries i/o assignatures que es troben vinculades amb
la PFI i les seves característiques, l’abordatge de la temàtica en relació
la metodologia docent utilitzada i la valoració i detecció d’elements que
possibilitarien un millor desenvolupament durant la formació.
Posteriorment, i donat que aquest informe es va fer a partir dels resultats
d’una enquesta online, es va creure convenient fer la recollida de dades a
través d’un grup focal amb els coordinadors dels graus de totes les escoles i
facultats de Catalunya, havent-se realitzat aquesta reunió el dia 5 d’abril de
2016. Arrel d’aquesta nova recollida de dades s’elabora un nou esborrany de
document amb les conclusions següents: la formació de Grau en Infermeria
permet el desenvolupament competencial en relació a la PI autònoma i
col·laborativa avalada per protocols i guies d’actuació en pro d’una pràctica
professional segura.
La PI es desenvolupa de forma transversal al llarg de tota la formació en

assignatures de caràcter bàsic com la Farmacologia, com en assignatures de
ciències infermeres i estades clíniques o pràcticum. Donat el context actual
es important donar més visibilitat al que fem durant la formació.
Es creu necessari seguir aquest estudi inicial i exploratori, amb altres que
ens permetin detallar amb més profunditat el fenomen a estudi i des de la
visió d’altres participants: estudiants i professionals assistencials.
• La millora en el procediment per a la validació de protocols i guies de
pràctica clínica identificant les/els professionals responsables de l’activació
de les guies de pràctica clínica infermera basades en evidències. Pendent.
• Elaboració d’una enquesta d’opinió als professionals sanitaris (COIB):
Enquesta participativa basada en l’eina Health Consensus (HC) sobre
l’opinió dels professionals de l’Atenció Primària sobre Prescripció Infermera.
Aquesta proposta elaborada en col·laboració amb el COIB, l’AIFICC i l’AQuAS
té per objectiu mesurar el grau de consens que hi entre els diversos grups de
professionals implicats. En la primera fase la mostra va ser tot el col·lectiu
de professionals de centres d’atenció primària del Baix Llobregat.
En 2017 té lloc la segona etapa Health Consensus: En aquesta fase l’estudi
es va estendre a tot el territori. Abans de finalitzar l’any es va tancar la
recollida de dades, i es disposarà de resultats de la recollida d’opinions dels
professionals de la salut implicats en el futur desplegament de la prescripció
infermera: infermers/es, metges/ses i farmacèutics/ques.
• Aportació de la infermera a l’atenció primària de salut (COIB i CODITA).
Realitzada una primera trobada.
• Identificació d’experiències innovadores per a proposar a l’Observatori
d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya de l’Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Pendent.
• Elaboració d’un Pla Estratègic de Comunicació (COIB), a partir del 2018.

2.3 DIRECTRIUS PER A L’EXERCICI DE
LES ACTUACIONS INFERMERES EN
L’ÀMBIT DE L’ATENCIÓ A LES URGÈNCIES
I EMERGÈNCIES PREHOSPITALÀRIES
Un dels reptes que es va plantejar aquest Consell de Col·legis per a l’any 2017
és l’autoregulació de l’àmbit d’urgències i emergències prehospitalàries, a través
del desenvolupament d’una normativa, de manera similar al que s’ha realitzat
amb la gestió infermera de la demanda.
Es per aquest motiu que es va acordar la creació d’un grup de treball que iniciaria
les tasques per aconseguir aquest objectiu. Aquest grup estaria format per
representants designats pel Consell i els Col·legis, autors de la Guia d’actuació
infermera d’urgències i emergències prehospitalàries, així com d’altres
professionals proposats. Aquest Grup Guia es constitueix el febrer de 2017, i a
partir d’aquí es subdivideix en dos grups: un que treballarà la memòria que ha de
sustentar la regulació, i un altre que redactarà l’articulat.
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2.4 COMPRENSIÓ DE LES ESTRUCTURES,
PROCESSOS I RESULTATS RELACIONATS
AMB EL LIDERATGE EFICAÇ EN CENTRES
DE LLARGA ESTADA
Acord Consell 19.11.2014
Investigadora principal
Montserrat Gea (consellera, coordinadora Comissió Sociosanitària).
Coinvestigadors
Membres Comissió sociosanitària: Ester López Luna (COIB), Jordi Pujiula Masó
(COIGI), Lourdes Terés Vidal (COILL), Manuela Bonillo Caballero (COITA), Mercè
Salvat Plana (SEDENE) + Grup treball investigadors recerca: Joan Blanco Blanco,
Judith Roca Llobet, Eva Barallat Gimeno, Roland Pastells Peiró, Alvaro Alconada,
Lourdes Terés, Katherine Mc Gilton, Astrid Escrig, Gemma Horta, Anna Mª Fité.
Objectiu
Identificar i avaluar els factors que intervenen en la construcció d’un lideratge
infermer eficient que doni resposta a les necessitats dels centres sociosanitaris
de llarga estada.
Patrocinat pel Consell, amb la col·laboració del grup ENCOAR de la University
Health Network (UHN) de Toronto i el Grup d’Estudis Societat, Salut, Educació i
Cultura (GESEC) de la Universitat de Lleida.

2.5 ANÀLISI DE L’ENTORN INFERMER EN
L’ÀMBIT DE LA SALUT MENTAL A CATALUNYA
Acord Consell 19.11.2014
Investigadora principal
Rosa Suñer.
Coinvestigadors
Elena Olabarrieta (COIGI), Albert Granero (COIB), Alexandra Pascual (COILL), Pere
Dalmau (COITA), Miriam Broncano (ASCISAM).		
Objectiu general
• Estudiar el context laboral i organitzatiu dels infermers i infermeres de l’àmbit
de la salut mental de Catalunya.
Objectius específics
• Estudiar les característiques sociodemogràfiques i laborals dels infermers i
infermeres de l’àmbit de la salut mental de Catalunya.
• Estudiar la qualitat de vida relacionada amb la salut dels infermers i infermeres
de l’àmbit de la salut mental de Catalunya.
• Estudiar el compromís professional dels infermers i infermeres de l’àmbit de la
salut mental de Catalunya.
• Analitzar el context organitzatiu dels infermers i infermeres de l’àmbit de la salut
mental de Catalunya, estudiant la seva autonomia, el control sobre la pràctica
en relació a l’entorn, la relació amb els companys i el suport organitzacional.

2.6 CONTRIBUCIÓ DE LA LLEVADORA EN L’ATENCIÓ
AL PART NORMAL. ESTUDI PROSPECTIU
A HOSPITALS PÚBLICS DE CATALUNYA
Acord Consell 16.9.2015
Investigador principal
Ramon Escuriet (membre Comissió Llevadores)
Coinvestigadors
Membres Comissió Llevadores: Isabel Salgado (COIB), Gemma Martínez i Montse
Carreras (COITA), Margarida Franch (COIGI), Anna Isabel Fernández (COILL),
Noemí Obregón, a partir de l’octubre de 2015 (COIB), Maria Gasull (experta en
ètica), Lucía Alcaraz (Associació Catalana Llevadores) + Un/a investigador/a
col·laborador de cada hospital participant.
Objectiu general
• Conèixer la proporció de parts únics, sense riscos obstètrics, entre les 37 fins a
les 42 setmanes de gestació, que són atesos per llevadores als hospitals públics
inclosos a l’estudi, i explorar els resultats d’aquests parts en termes de salut per
les mares i per les seves criatures.
Objectiu específics
• Conèixer la proporció de parts sense risc obstètric que són atesos per llevadores
als hospitals públics.
• Conèixer els resultats dels indicadors de procés i de resultat definits, sobre els
parts sense risc atesos per llevadores.
• Conèixer els resultats dels indicadores de resultat en les criatures dels parts
sense risc atesos per llevadores.
Conveni amb la Fundació Oncològica de Catalunya per a la realització del
programa de formació als investigadors.
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2.7 INDICADORS D’AVALUACIÓ
DE LES CURES INFERMERES
Acord Consell 18.3.2015, 9.12.2015 i 18.5.2016
(en aquesta darrera sessió s’aprova el text refet en data 16.4.2016)
Investigadora
Mireia Subirana.
Objectius principals
• Identificar quins són els indicadors sensibles, rellevants i apropiats a la
disciplina infermera.
• Consensuar els indicadors clau de rendiment (KPI) que han de ser prioritzats,
tenint en compte el context actual.
• Establir criteris de selecció dels indicadors amb l’AQUAS per implementar de
manera sistemàtica a pràctica i incorporar a la central de resultats.
Objectius secundaris
• Descriure el marc conceptual pels indicadors de Cures a Catalunya.
• Identificar tipològica de registre de cures als centres catalans i la viabilitat de
disposar de seguiment sistematitzat d’indicadors (Quadern de Comandament)
per part de tots els agents implicats.
• Proposar metodologia d’implementació dels indicadors claus de rendiment
(KPI).
Conveni amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

2.8 ESTUDI DE CONSUM DE TABAC
EN ESTUDIANTS DEL GRAU UNIVERSITARI
D’INFERMERA A CATALUNYA
RECERCA FINALITZADA (es preveu una segona fase).
Acord Consell 22.7.2015
Investigadora principal
Cristina Martínez (coordinadora Comissió Tabaquisme).
Coinvestigadors
Membres Comissió Tabaquisme: Albert Bueno (COIGI), Antonio López (COITA),
Miquel Jové (COILL), Julia Mena (COIB), Lupe Ortega (ASPCAT), + Marcela Fu,
Isabel Nerin, Cristina Monforte.
Objectiu
• Analitzar la prevalença de consum de tabac en estudiants del grau d’infermeria
i descriure els determinants, patró de consum i intenció de deixar de fumar
entre els fumadors. Examinar els coneixements adquirits en tabaquisme
i intervencions per a deixar de fumar dels estudiants en cadascuna de les
universitats catalanes participants.
Conveni amb l’Institut Català d’Oncologia.
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2.9 ALTRES ESTUDIS
ENQUESTA DE SALUT, ESTILS DE VIDA I CONDICIONS DE TREBALL DE LES
INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA
L’any 2015 aquest Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya
(CCIIC) i la Fundació Galatea, varen establir un conveni de col·laboració per
impulsar i promoure un estudi sobre la salut, estils de vida i condicions de treball
de les infermeres i infermers de Catalunya, iniciant una línia de treball i recerca
en aquest sentit.
A grans trets, el CCIIC estava interessat en un estudi que proporcionés informació
sobre la salut, els hàbits i conductes relacionades amb la salut, estils de vida,
hàbits sanitaris, inclòs el consum de medicaments; així com les condicions de
treball de les infermeres i infermers a Catalunya i que estudiés l’associació entre
el malestar psíquic i els factors de risc psicosocial.
Finalitzat el mateix, els resultats mostren que les infermeres i els infermers
presenten, en general, unes condicions de treball que afecten negativament els
seus hàbits de vida i s’associen a una elevada presència d’indicadors de mala
salut tant física com mental.
Atesa la importància d’aquests resultats, el Consell va organitzar un acte de
presentació central de l’estudi, que es va celebrar el dia 27 de novembre de
2017. En aquest acte es van presentar el resultats per part de Lucía Baranda,
responsable del grup investigador de la Fundació Galatea, i per part de Soledad
Gallardo, infermera i gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca, es varen exposar
propostes de millora de la situació. També es va convidar a representants
d’organitzacions sanitàries, sindicals, acadèmiques i de reconegut prestigi, per
participar en una fila 0 que ajudés a l’anàlisi, la reflexió i les possibles millores
de la situació.
Un cop celebrat l’acte central, per a l’any 2018 s’organitzaran els actes de
presentació per part dels Col·legis de Tarragona, Girona, Lleida i Barcelona
(aquest darrer l’organitzarà fora de la ciutat).

representacions

INSTITUCIONALS
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Principalment les col·laboracions institucionals es realitzen a través de
la representació en diferents grups i comissions externes. Són aquelles
acceptades i acordades per propostes de diferents procedències (principalment
de l’Administració).
Actualment, el Consell es troba representant ens les següents Comissions i
Consells Assessors de l’Administració..

3.1 REPRESENTACIONS ESTABLES

3.1.1 CONSELL ASSESSOR SOBRE
TABAQUISME A CATALUNYA
El Consell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya és l’òrgan consultiu del
Departament de Salut que té per finalitat assessorar i promoure accions de
lluita contra el tabaquisme a Catalunya.
FUNCIONS
• Proposar i realitzar estudis concrets, fent el seguiment dels que es duguin a
terme a fi de conèixer l’epidemiologia de l’hàbit tabàquic a Catalunya.
• Promoure la informació i la formació dels professionals sanitaris d’ensenyament
sobre el tema de tabaquisme.
• Informar, assessorar i promoure tasques d’educació sanitària a fi de
sensibilitzar la població sobre les conseqüències negatives del tabaquisme per
a la salut de tothom.
• Proposar i dur a terme accions i programes de lluita antitabàquica a nivell de
grups específics i de població en general.
Representant: Cristina Martínez Martínez.

3.1.2 CONSELL DE LA PROFESSIÓ INFERMERA
DE CATALUNYA (CPIC)
El Consell de la Professió Infermera de Catalunya, adscrit al Departament de
Salut, és l’òrgan permanent de consulta i participació del col·lectiu infermer a
Catalunya, en reconeixement de la singularitat de l’exercici d’aquesta professió.
FUNCIONS
• Actuar com a òrgan permanent de participació, consulta i cerca de consens del
Departament de Salut en el desenvolupament de les polítiques professionals,
acadèmiques, formatives i de qüestions relatives a l’exercici de la professió que
afectin el col·lectiu infermer.
• Donar suport al Departament de Salut en el desenvolupament del Pla de
recursos humans del sistema sanitari integral així com també de l’ordenació de
les professions sanitàries.
• Participar en el procés de definició de les mesures d’implementació del Llibre
Blanc de les professions sanitàries i la seva revisió en l’anàlisi de les polítiques de
salut en el procés de definició de les mesures d’implementació d’acció positiva
per garantir el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre el col·lectiu
infermer.
Representants: Núria Cuxart Ainaud (titular),
Mª Lluïsa Brull i Gisbert (suplent).
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3.1.3 COMITÈ DE BIOÈTICA DE CATALUNYA
El Comitè de Bioètica de Catalunya és un òrgan assessor en matèria de bioètica
i fòrum de referència en el debat bioètic del Govern i de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, així com de la comunitat científica.
FUNCIONS
• El Comitè de Bioètica de Catalunya aborda qüestions que afecten la societat
i, per això, parteix d’un enfocament plural, multidisciplinari, independent, no
dogmàtic i transparent. Està format per membres que representen el món de la
medicina, la gestió sanitària, el dret i les humanitats.
• Desenvolupa qüestions concretes en diferents grups de treball formats per
persones provinents de diferents disciplines i ha creat comissions permanents
orientades a analitzar qüestions concretes en les quals participen experts.
El mètode de treball és la democràcia deliberativa, un procediment en què
les decisions es prenen amb la participació col·lectiva de tots els membres,
mitjançant una discussió racional i argumentada.
• Elabora recomanacions per als professionals, que serveixin de referent per a
l’acció davant de diferents situacions èticament controvertides en l’àmbit de la
pràctica clínica.
Emet informes i posicionaments relatius a aquelles qüestions que plantegen
implicacions ètiques relacionades amb els avenços de la recerca en biomedicina
i en ciències de la salut.
• Organitza actes de difusió per divulgar els coneixements i les recomanacions
del camp de la bioètica. Analitza casos concrets de conflicte provinents del
Govern o dels comitès d’ètica, i hi manifesta el seu parer.
• Fomenta la formació i la informació en matèria de bioètica entre la comunitat
científica i mèdica, així com entre el conjunt de la ciutadania, per tal de motivar
la reflexió crítica i fonamentada.
Representant: Montserrat Busquets Surribas.

3.1.4 CONSELL CIENTÍFIC ASSESSOR DEL
PLA DE PANDÈMIA DE LA GRIP A CATALUNYA
El Consell Científic Assessor del Pla de Pandèmia de la Grip a Catalunya és creat
per orientar les decisions del Comitè Executiu de Catalunya per a la prevenció,
control i seguiment d’una possible pandèmia de grip.
Representant: Marta Vilanova Vilà.

3.1.5 PLE DEL FÒRUM D’ENTITATS DE PERSONES
USUÀRIES DE L’AUDIOVISUAL.
CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
El Ple del Fòrum d’Entitats de Persones Usuàries de l’Audiovisual del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya és l’òrgan de decisió i d’adopció d’acords del Fòrum de
les entitats que representen les persones usuàries dels mitjans audiovisuals a
Catalunya.
Representant: Núria Cuxart Ainaud.

3.1.6 COMISSIÓ ASSESSORA DE
L’ATENCIÓ MATERNOINFANTIL I ATENCIÓ A
LA SALUT AFECTIVA, SEXUAL I REPRODUCTIVA
La Comissió Assessora de l’atenció maternoinfantil i atenció a la salut afectiva,
sexual i reproductiva té com a objectiu assessorar en relació amb les accions
que en matèria de l’atenció maternoinfantil i de l’atenció a la salut afectiva,
sexual i reproductiva pretengui endegar el departament competent en matèria
de salut i els organismes que en depenen o té adscrits, així com elaborar les
línies d’actuació a desplegar en aquest àmbit.
Representant: Isabel Salgado Poveda.
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3.1.7 CONSELL CATALÀ FORMACIÓ CONTINUADA
DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES
El Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries
(CCFCPS) es va crear l’any 2006 com a òrgan adscrit al Departament de Salut.
La seva finalitat és la regulació de la formació continuada de les professions
sanitàries establint mecanismes que garanteixin la coordinació i l’homogeneïtat
de les estructures d’acreditació i la gestió de les institucions de formació
continuada a Catalunya, així com els programes i les activitats de les diferents
professions sanitàries.
Representants al Plenari: Mª Àngels Pérez García
i Núria Balaguer Cerdà.
El Plenari del CCFCPS, entre altres funcions, té la de proposar la constitució dels
consells tècnics de formació continuada de les diferents professions sanitàries
incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació
de les professions sanitàries.
El Consell Tècnic d’Infermeria està integrat per: Mª Àngels Pérez García, Núria
Balaguer Cerdà, Lucía Pla Saborit, Rosa Bayot Escardívol.
DELEGACIÓ FUNCIONS ACREDITACIÓ
A instàncies del Departament de Salut, i per a concretar la delegació de
funcions públiques pròpies per a l’acreditació de la formació continuada de les
infermeres, segons el conveni signat en el seu dia, es varen iniciar contactes amb
Meditecnologia, empresa del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, propietària
de l’aplicatiu informàtic ACREDITA. El requisit era la signatura d’un conveni. El
Consell Plenari va acordar iniciar novament converses amb el Departament de
Salut per barallar altres opcions perquè la delegació de funcions es faci efectiva.

3.1.8 CONSELL GENERAL DE PARTICIPACIÓ ICS
El Consell General de l’ICS té objectius d’assessorament, consultius, de
seguiment i de supervisió de l’activitat sanitària de l’ICS.
Representant: Núria Cuxart Ainaud.

3.1.9 COMISSIÓ NACIONAL PER A UNA
INTERVENCIÓ COORDINADA
CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
La Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència
masclista té com a objectiu constituir-se com el model de referència comú per a
les intervencions respecte de les diferents formes d’exercir la violència masclista
i els àmbits en què aquesta es pot produir, d’acord amb el que estableix la Llei
5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Representant: Núria Cuxart Ainaud.
Grups de treball en els que hi ha representació del Consell:
• Violència Masclista en Dones Adolescents i Menors d’edat.
Representant: Montserrat Prat Tordera.
• Actualització del Programa d’intervenció integral contra la violència masclista
(GT de seguiment tècnic de la CNVM).
Representant: Dolors Rodríguez Martín.

3.1.10 CONSELL ASSESSOR DEL SÍNDIC DE GREUGES
PREVENCIÓ TORTURA I ALTRES TRACTES
O PENES CRUELS, INHUMANS O DEGRADANTS
La funció del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la
Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, és assistir i
assessorar el Síndic en l’exercici de les funcions que li corresponen com a
Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes
Cruels, Inhumans o Degradants. El membre proposat és elegit per la presidenta
del Parlament de Catalunya, qui en la seva sessió de 3 de febrer va elegir a la
degana, Núria Cuxart, membre d’aquest Consell Assessor.
Representants: Núria Cuxart Ainaud (titular),
M. Lluïsa Brull i Gisbert (suplent).

3.1.11 CONSELL DE DIRECCIÓ
DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
Les funcions del Consell de Direcció del SCS són, entre d’altres, fixar els
criteris d’actuació del Servei Català de la Salut, d’acord amb les directrius del
Departament de Salut i del Consell Executiu, en el marc de la política sanitària
de la Generalitat, i establir els criteris generals de coordinació de tot el dispositiu
sanitari públic i de cobertura pública, especialment pel que fa a les activitats
que portin a terme les regions sanitàries.
Representants: Núria Cuxart Ainaud (titular),
Dolors Llorens Basses (suplent).
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3.1.12 CONSELL DE SALUT DE CATALUNYA
El Consell de Salut és l’òrgan central de participació comunitària. Li corresponen,
entre d’altres, les funcions d’assessorar el departament competent en matèria
de salut i els ens que en depenen en tots els assumptes relacionats amb l’atenció
sanitària, l’atenció sociosanitària i la salut pública, i formular-los propostes
relatives a aquests àmbits.
Representants: Núria Cuxart Ainaud (titular),
M. Lluïsa Brull i Gisbert (suplent).

3.1.13 CONSELLS DE SALUT
DE LES REGIONS SANITÀRIES
Els Consells de Salut de les regions sanitàries són els òrgans de participació
comunitària territorial, tots ells adscrits al Departament de Salut.
RELACIÓ DELS CONSELLS DE SALUT I REPRESENTANTS
CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA DE BARCELONA
Representant: Rosalia Santesmases Masana.
CONSELL DE SALUT DEL CONSORCI SANITARI DE BARCELONA
Representant: Roser Cadena Caballero.
CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA CATALUNYA CENTRAL
Representant: Mireia Subirana Casacuberta.
CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA CAMP DE TARRAGONA
Representant: Manuela Bonillo Caballero.
			
CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA TERRES DE L’EBRE
Representant: M. Lluïsa Brull Gisbert.
CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA LLEIDA
Representants: Montserrat Gea Sánchez (titular),
M. Montserrat Duch Clavé (suplent).
CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA ALT PIRINEU I ARAN
Representants: Montserrat Gea Sánchez (titular),
M. Montserrat Duch Clavé (suplent).
			
CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA GIRONA
Representant: Carme Puigvert Vilalta.

3.1.14 COMISSIÓ TÈCNICA EN MATÈRIA
DE DOCUMENTACIÓ CLÍNICA
La missió i funcions de la CTMDC són, entre d’altres, establir criteris homogenis
sobre els Drets d’informació concernents la salut i l’autonomia del pacient, i la
documentació clínica, en diferents àmbits.
Representants: Isabel Pera Fàbregas (titular),
Núria Sáez Gómez (suplent).

3.1.15 CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE L’AQUAS
El Consell de Participació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries
de Catalunya és l’òrgan de participació, consulta, debat i proposta de les
administracions competents i dels sectors i les organitzacions amb funcions
relacionades amb els objectius del millorament de la qualitat del sistema de
salut i del desenvolupament de la competència dels seus professionals.
Representant: Judith Roca Llobet.

3.1.16 CONSELL DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES
L’objectiu del Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya és abordar, amb
una visió integradora i des d’un punt de vista multiprofessional i interdisciplinari,
els aspectes més estratègics de les professions sanitàries i les seves
repercussions professionals.
Representant: Núria Cuxart Ainaud.

3.1.17 CONSELL CONSULTIU
DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA
El Consell Consultiu de Salut Pública és l’òrgan de participació central sobre
qüestions relacionades amb la salut pública i la salut en general.
Representants: Margarita Puigvert Vilalta (titular),
Glòria Jodar Solà (suplent).

3.1.18 CONSELL DE SALUT LABORAL
El Consell de Salut Laboral és l’òrgan consultiu i participatiu per a les qüestions
referents a la salut laboral.
Representant: Joan Conesa Garrido.
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3.1.19 CONSELL ASSESSOR DE
L’ESTRATÈGIA NACIONAL I L’ATENCIÓ PRIMÀRIA
I SALUT COMUNITÀRIA (ENAPISC)
L’Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària (ENAPISC) suposa
la revisió i actualització de l’anterior Reforma de l’atenció primària (RAP), que es
va iniciar l’any 1985 d’acord amb el Reial decret 137/84 i que finalitzà la seva
implantació l’any 2003.
La seva missió és impulsar una nova reforma de l’atenció primària fonamentada
en el concepte integral de salut, que inclogui els seus determinants socials, i
que la consolidi com a l’eix vertebrador del sistema públic de salut i social,
contribuint a resoldre les necessitats de salut de les persones, de la proximitat
a la realitat del seu entorn.
Representants:
Glòria Jodar Solà (titular) / Enric Mateo Viladomat (suplent).
Glòria Carol Moyano (titular) / Gemma Amat Camats (suplent).

3.1.20 OBSERVATORI DE LA IGUALTAT DE GÈNERE
L’Observatori de la Igualtat de Gènere és un òrgan assessor del Govern adscrit a
l’Institut Català de les Dones creat per la Llei 17/2015 de 21 de juliol com una de
les mesures per garantir el compliment de la Llei i assolir la igualtat efectiva de
dones i homes.
Representants:
Montserrat Gea Sánchez (titular),
Dolors Llorens Basses (suplent).
Grup de coordinació permanent de l’OIG
Representant : Montserrat Gea Sánchez.

3.2 COL·LABORACIONS PUNTUALS
3.2.1 COMISSIÓ ASSESSORA DEL
PLA DE GARANTIA DE L’ESTABILITAT LABORAL
El creixement de la temporalitat experimentat aquests darrers anys i el risc que
això pugui impactar en la qualitat assistencial que ofereix el sistema nacional
de salut, obliga a adoptar actuacions que tinguin impacte a curt termini. Amb
aquesta voluntat, el Departament de Salut va impulsar la redacció del Pla de
garantia de l’estabilitat laboral conjuntament amb la creació d’una comissió
assessora integrada per organitzacions professionals, sindicals i sanitàries. El
resultat és un diagnòstic exhaustiu de la temporalitat al sector públic de salut i
un full de ruta per a la millora a curt i mig termini de la qualitat de la contractació
laboral al sector públic de salut. El 25 d’abril es va publicar el document de bases
del Pla.
Representant: Núria Cuxart Ainaud.

3.2.2 COMISSIÓ INFORME TRANSVERSAL
INFERMERIA AQU CATALUNYA
Aquesta comissió té com a finalitat elaborar un informe transversal del
grau d’infermeria, que contingui les principals conclusions d’aquest procés,
amb l’objectiu de fer-lo arribar a les institucions educatives així com a les
administracions educativa i sanitària
Representant: Carme Mayayo Monreal.

3.2.3 PROCÉS DE CONCERTACIÓ
PER A L’IMPULS DE LA REFORMA HORÀRIA
TAULA D’ADMINISTRACIÓ
El Govern acorda la creació del Consell Assessor per a la Reforma Horària el 15
de juliol de 2015 amb la missió d’impulsar el procés de concertació social. El grup
motor es transforma en un òrgan consultiu del Govern, adscrit al Departament
de Presidència. El Procés de Concertació per a l’Impuls de la Reforma Horària
és una actuació que pretén generar debat i diàleg, recollir reptes i oportunitats
i negociar i arribar a acords, mitjançant taules quadrangulars en els àmbits
de: teixit productiu, educació, administració, comerç i consum, cultura i oci i
mobilitat.
Representants a les Taules Quadrangulars del Sector Salut:
Pilar Espelt Aluja i Glòria Jodar Solà.
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3.3 ALTRES REPRESENTACIONS
3.3.1 ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL
DE COL·LEGIS PROFESSIONALS DE CATALUNYA
L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya té com a
finalitats reforçar la presència social dels col·legis professionals, divulgar
les seves funcions d’interès general, impulsar projectes comuns, actuar com
a interlocutor amb les administracions i estudiar qüestions que afectin el
col·lectiu transversalment, d’acord amb els principis i valors següents: defensar
la validesa del model actual de col·legis professionals, crear espais de trobada i
organitzar col·laboració.
Representant a l’Assemblea: Núria Cuxart Ainaud.

3.3.2 SOCIETAT CATALANA DE MEDIACIÓ EN SALUT
La Societat Catalana de Mediació en Salut (SCMS) és una entitat integrada per
col·lectius d’usuaris, de professionals i també agrupacions organitzacionals.
Tots ells vinculats a l’àmbit de la Salut.
Representant a l’Assemblea: Núria Cuxart Ainaud.

3.3.3 ASSOCIACIÓ CERCLE DE SALUT
L’associació Cercle de Salut és una iniciativa promoguda per un ampli col·lectiu
de persones de professions diferents que desenvolupen la seva activitat en el
sector salut, interessades en la millora del sistema sanitari del nostre país per
donar resposta adequada als reptes que planteja la societat catalana actual i a
les demandes socials en matèria de salut.
Representant a l’Assemblea: Núria Cuxart Ainaud

3.3.4 RELACIO DE GRUPS I ENTITATS EXTERNES
AMB ESPAI AL CONSELL
CAPSM
Centres Atenció Primària Salut Mental Catalunya. Espai i suport administratiu.
CSMIJ
Centres Salut Mental Infanto Juvenil Catalunya. Espai i suport administratiu.
Grups de treball tutors de residents salut mental de Catalunya. Espai.
Grup de treball especialitat salut mental. Espai.

participacions

INSTITUCIONALS
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4. PARTICIPACIÓ EN ACTES I JORNADES
• Degana i conselleres Marta Olivares i Dolors Llorens. Acte Premis Fundació
Avedis Donabedian. Premi Ferrer Internacional – Homenot de la Sanitat
(modalitat Homenot Nacional) a l’exdegana Montserrat Teixidor. 11.1.2017
• Montserrat Gea. Acte de presentació del Programa públic d’analítica de dades
per a la recerca i la innovació en salut a Catalunya (PADRIS). 12.1.2017
• Degana. FINE Workshop. Participació en taula inauguració. 19.1.2017
• Degana. Reunió fundacional Associació Cercle de Salut. 24.1.2017
• Degana. Jornada “L’atenció centrada en la persona. De la teoria a la pràctica”.
Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat Sense Afany de Lucre.
26.1.2017
• Degana. Reunió amb el conseller de Salut sobre Urgències i Infermeria,
convocada pel conseller arrel de les seves declaracions en premsa. 27.1.2017
• Degana. Jornada 20 anys Àgora d’Infermeria. Participació acte inaugural.
1.2.2017
• Degana i conseller nat Albert Tort. Reunió amb representants de l’ACDI i La
Unió. 2.2.2017
• Consellera Pilar Espelt. Reunió Sector Salut Procés de concertació de la
Reforma Horària. 3.2.2017
• Degana. Acte de presentació del Cercle de Salut. 13.2.2017
• Consellera Montserrat Gea. Jornada AQU “Com millorar la formació dels
infermers i les infermeres? 15.2.2017
• Isabel Pera. Jornada sobre el Protocol d’Istambul, organitzada per la Subdirecció
General d’Ordenació i Desenvolupament Professional en col·laboració amb el
Síndic de Greuges. 17.2.2017
• Consellera Pilar Espelt. Compareixença davant el Parlament de Catalunya per
una sessió de treball per tractar el text que es presentarà de l’esborrany de la
Proposició de Llei de la reforma horària. 20.2.2017
• Degana. Reunió CatSalut. Signatura electrònica. 21.2.2017
• Degana. Presentació al Col·legi de Periodistes per part del col·lectiu On son les
Dones de l’informe de resultats de les dones presents als espais d’opinió segons
recull de juliol a desembre 2016. 21.2.2017
• Degana. Acte sopar comiat Guadalupe Figueiras. 24.2.2017
• Degana. Entrevista amb Rafa Gimena de Missatges Comunicació, amb motiu
de l’homenatge a Josep M. Camps i Balagué. 9.3.2017
• Degana i Montserrat Gea. Compareixença al Parlament de Catalunya -Ponència
Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària. 14.3.2017
• Degana. Conferència conseller Comín “El Dret a la salut i la desigualtat social”
14.3.2017

• Degana. Sopar Premis Santa Madrona 2017. Celebració 100 anys del primer
curs a l’Escola Santa Madrona i 50 de la creació de l’Associació d’Exalumnes.
16.3.2017
• Degana. Acte presentació Congrés CIE Barcelona 2017. 17.3.2017
• Degana. III Jornada d’Empresa Saludable, organitzada per la Fundació
Infermeria i Societat, la Vocalia d’Infermeria del Treball del COIB i l’empresa
PREMAP Seguretat i Salut. 23.3.2017
• Degana. VIII Jornada Catalana Enfermeria Neurológica de la SEDENE -Ponent
a la taula Sesión interactiva de enfermería. Ponència: Estructura profesional de
las enfermeras y especialización enfermera. 30.3.2017
• Degana. Jornada “Cap al Pacte Nacional per a la Reforma Horària”. 31.3.2017
• Sessió monogràfica “Curs Clínic a HC3 -”La meva salut” dins la Comissió
Tècnica en matèria documentació clínica. Isabel Pera, Pilar Piñeiro i Lourdes
Martínez. 31.3.2017
• Degana. VI Jornada d’Infermeria i Fisioteràpia Lleida. Homenatge de les
infermeres i infermers catalans a Josep M. Camps. 5.4.2017
• Degana. Primer Debat del Cercle de Salut. Debat sobre l’avantprojecte de llei
sobre fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics.
6.4.2017
• Degana. Presentació del Pla Nacional d’Urgències de Catalunya. 12.4.2017
• Degana. Acte de presentació pública del Pla de garantia d’Estabilitat Laboral.
Degana intervenció, en representació del Consell, en el temps atorgat a les
corporacions professionals. 25.4.2017
• Degana. 5a Jornada Infermeres Especialistes en Família i Comunitària
organitzada per l’AIFiCC. Participació en la Taula Inaugural. 5.5.2017
• Degana. 2a Jornada d’Infermeria Pediàtrica Col·legi d’Infermeres i Infermers de
Barcelona. Participació Taula Inaugural. 8.5.0217
• Consellera Glòria Jodar. Presentació de l’Estratègia nacional d’atenció primària
i salut comunitària (ENAPISC). 22.5.2017
• Degana. Reunió CatSalut signatura electrònica. 24.5.2017
• Consellera Glòria Jodar. Presentació del Pla interdepartamental i intersectorial
de salut pública 2017-2020. 24.5.2017
• Degana. Entrevista a Radio 4 de Rne. 31.05.17
• Presència Consell Plenari Congrés Internacional CIE Barcelona 2017. 26.5.17 a
1.6.17
• Degana. Compareixença de Montserrat Busquets a la Comissió de Justícia
del Parlament en motiu de la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica
10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i
l’ajuda al suïcidi. 12.06.2017
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• Degana. Acte presentació llibre “Mà d’infermera” organitzat pel Col·legi de
Girona. 15.6.2017
• Degana. Festa Homenatge Jubilats Col·legi Tarragona. Presidència de l’acte.
16.6.2017
• Degana. Reunió Consell Assessor Síndic Greuges Prevenció Tortura i acte
posterior “Jornada de commemoració del dia de les víctimes de la tortura.
Adolescents tutelats i en privació de llibertat: els seus drets, la seva recuperació”.
26.6.2017
• Degana. Jornada de treball per a reflexionar sobre els resultats obtinguts de
l’Estudi ECTEC. Grup de Treball en Tabaquisme del Consell i representants de les
Escoles del Grau d’Infermeria de Catalunya. Acte de benvinguda. 27.6.2017
• Degana. Acte de signatura del Pacte per a la Reforma Horària. 17.7.2017
• Degana, Vicedegana i Secretària a Marxa solidària #TotsSomCambrils com a
mostra de rebuig als atemptats de 17 i 18 d’agost. 25.8.2017
• Conseller nat Albert Tort, representant a les infermeres catalanes a la
manifestació #totsombarcelona #notincpor com a mostra de rebuig als
atemptats de 17 i 18 d’agost. 26.8.2017
• Degana, a l’acte #Ripollperlapau #unpasendavant com a mostra de rebuig als
atemptats de 17 i 18 d’agost. 26.08.2017
• Degana. Acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya.
10.9.2017
• Consellera Dolors Llorens. Reunió preparatòria presentació del document de
bases del Pla de Desenvolupament Professional Continu. 4.10.2017
• Elena Maestre. Participació, a proposta de la degana, en la Taula Rodona
moderada per Marina Geli del Women 360⁰ congress. 5.10.2017
• Secretària. Assistència al matí a la seu del Col·legi de Tarragona, com a
observadora del Consell en el procés electoral, atenent a la petició del CODITA.
Conselleres Montse Duch i Mercè Porté. Assistència a la tarda, per delegació de
la secretària. 16.10.2017
• Degana. Congrés ACIP. Participació acte Cloenda. 21.10.2017
• Degana. Esmorzar informatiu del Fòrum Europa. Tribuna Catalunya amb
Conseller Salut. 25.10.2017
• Degana. Reunió convocada pel director del CatSalut aplicació 155. 26.10.2017
• Degana. 7a Jornada Catalana d’Infermeria de Salut Mental. Inauguració.
26.10.2017
• Degana. Acte celebració Dia Mundial de la Teràpia Ocupacional del Col·legi de
Terapeutes Ocupacionals de Catalunya. 28.10.2017
• Degana. Jornades Esterilització celebrades al Col·legi de Barcelona.
Inauguració. 9.11.2017

• Degana. Jornada in’17 COIGI Comunicació i Confiança. Presentació de la
situació actual de la Prescripció infermera a Catalunya. 21.11.2017
• Degana. Acte Institucional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.
25.11.2017
• Degana. Inauguració acte central de presentació de l’estudi “Salut, estils de vida
i condicions de treball de les Infermeres i Infermers de Catalunya” Assistència
membres Consell Plenari i Juntes Col·legis Catalans. 27.11.2017
• M. Àngels Pérez, Núria Balaguer i Rosa Bayot. Acte de celebració del 20è
aniversari del Sistema d’Acreditació de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries. 28.11.2017
• Cristina Martínez. Reunió amb responsables Universitats Saludables. 1.12.2017
• Degana. Debat Cercle de Salut: “Polítiques de salut i propostes per al
desenvolupament del sistema sanitari”. 11.12.2017
• 12.12.2017 Degana i consellera Glòria Jodar. Reunió amb la Direcció General
de Planificació en Salut i la Direcció de l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària
i Salut Comunitària (ENAPISC) primera d’una sèrie de reunions periòdiques per
iniciar el seguiment del desenvolupament de l’ENAPISC.
• Degana. Acte “Salut i República” d’Esquerra Republicana de Catalunya.
18.12.2017
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activitats

DEL CONSELL

5.1 REPRESENTACIÓ EN ACTES I JORNADES
Gener 2017
Seguiment conflicte pels criteris d’acreditació dels professors universitaris.
Modificació de criteris acreditació professors lectors universitaris. Es rep escrit
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari, informant de la modificació
dels criteris, facilitant l’accés de les infermeres a la docència universitària. La
Comissió de Ciències Mèdiques i de la Salut també inclourà infermeres. Arrel
dels escrits que els Col·legis i el Consell van dirigir tant al director de l’Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i al conseller
de Salut, s’han rebut les notificacions de l’AQU informant dels següents acords
adoptats:
1) Modificació dels criteris públics d’avaluació. S’ha incorporat el literal
següent als criteris de professorat lector, acreditacions de recerca i avaluació
de l’activitat investigadora.
“Així mateix, en el cas d’àrees de coneixement singulars identificades com
a tals per la Comissió, ja sigui pel seu caràcter explícitament emergent o
multidisciplinari, es tindrà en compte la classificació en quartils restringida
a l’àrea de coneixement concreta.”
Aquests canvis ja s’aplicaran a les convocatòries de 2017.
2) Incorporació de nous experts avaluadors en l’àmbit d’infermeria a la
comissió de Ciències Mèdiques i de la Salut.

Març 2017
14/03/2017 Compareixença de la degana al Parlament de Catalunya, davant
la Ponència que ha d’elaborar l’informe del Projecte de llei d’universalització
de l’assistència sanitària aprovada el darrer 15.06.2017. A banda de la seva
intervenció, va realitzar dues propostes d’esmena: una en relació a l’art. 3, indicant
que el concepte d’alta mèdica no s’ha d’identificar ni amb l’alta hospitalària ni
amb l’alta del procés de malaltia, tot i que moltes vegades es fa així. També va fer
una esmena a la disposició final primera, fent constar que en el dret a la salut
el silenci administratiu ha de ser en positiu. També va comparèixer Montserrat
Gea en qualitat d’investigadora i professora de la Universitat de Lleida. La seva
intervenció es va basar en mostrar les evidències, tant a nivell internacional
com en el context espanyol i català, a favor de la universalització de la sanitat
vers un sistema privat. Així mateix també va fer esment a les conseqüències en
els professionals de la salut, amb resultats d’estudis que demostren que les
infermeres que treballen al sector privat tenen pitjors condicions que les del
sector públic, amb el conseqüent impacte també en la qualitat assistencial.
22/03/2017 En la sessió del Plenari d’aquesta data es va presentar als membres
el Pla d’atenció primària i salut comunitària a càrrec de Jordi Monedero, adjunt
a la Direcció General de Planificació en Salut. Hi va assistir també Enric Mateo,
responsable de la Vocalia d’Infermeria Familiar i Comunitària del COIB, haventse demanat la col·laboració dels Col·legis. Es va quedar en què quan comencin
donar resposta als documents i altres propostes que surtin del Departament
es formaria un grup de treball al Consell amb representants de cada Col·legi.
Restem a l’espera d’aquesta documentació.
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Abril 2017
Participació en el Pla de garantia de l’estabilitat laboral, presentat pel
Departament de Salut, amb la tramesa de consideracions a l’esborrany de
document.
Participació en el Pla de Desenvolupament Continu, amb la tramesa a la
Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional, de les
consideracions al document de bases elaborades al respecte.

Maig 2017
Coincidint amb l’activitat en el Congrés Internacional d’Infermeria, el Consell
desenvolupa la web corporativa.
27/05-01/06/2017 Celebració del Congrés Internacional d’Infermeria. El
Consell va estar present en un estand, que va rebre la visita d’unes de 1.500
infermeres d’arreu del món, a qui se’ls va donar a conèixer els projectes
infermers de la plataforma catalanurses.cat, creada per aquest esdeveniment,
visionats simultàniament a través de les quatre pantalles instal·lades. L’estand
del Consell va ser també punt de trobada per les activitats organitzades pels
quatre Col·legis Catalans. Un cop finalitzat el congrés, es va acordar mantenir
el microsite catalanurses.cat de cara a continuar mostrant els projectes de les
infermeres catalanes a les de la resta del món.

Juny 2017
12/06/2017 Compareixença de Montserrat Busquets a la Comissió de Justícia
del Parlament amb relació a la proposta per a presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del
23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al
suïcidi. Va abordar la seva intervenció des de la perspectiva de la cura com un
valor essencial, paradigma teòric i pràctic, de la societat del segle XXI, el context
actual de la atenció sanitària (possibilitat de perllongar la vida, conèixer el
pronòstic, situació de cronicitat, envelliment.. ), la discussió des dels principis
bioètics i la necessitat de seguretat que precisen els professionals quan la
diferència entre la sedació, la adequació de les mesures, etc., és difícil de
diferenciar, comportant situacions d’obstinació i de gran disconfort moral.
30/06/2017 Consideracions del Consell a quatre projectes de resolucions del
Consejo General de Enfermería de España (CGE) tramesos per observacions.
Antecedents: en la reunió del Ple, celebrada al mes de març, es van lliurar els
projectes a la degana, que va demanar suggeriments als Col·legis, membres del
Consell Assessor, les societats científiques implicades i diferents experts. Per
part del CGE es van incorporar algunes de les consideracions que va realitzar
el Consell. El mes de novembre de 2017 els Col·legis van rebre els projectes
de resolucions definitius, que es sotmetrien a aprovació de l’Assemblea de
Presidents del dia 14 de desembre.

Juliol 2017
Comunicació de la degana al director de Serveis del Departament de Salut,
fent a mans l’informe elaborat per la Direcció de Programes del Col·legi Oficial
d’Infermeres i Infermers de Barcelona, que dona suport a la sol·licitud de la
pròrroga de l’Acord GOV/117/2014, de 5 d’agost, pel qual es declara d’interès
públic el desenvolupament d’un altre lloc de treball de caràcter assistencial en
determinats àmbits del sector públic del personal titulat en infermeria, amb
caràcter previ a la finalització del seu període de vigència. El 3 d’agost es publica
al DOGC la pròrroga de l’Acord de Govern.
17/07/2017 Participació en l’Acte de Signatura del Pacte per a la Reforma
Horària, com a institució participant en les Taules Quadrangulars del Sector
Salut.
De juliol a desembre del 2017 Gestions fetes al voltant del conflicte generat
pel canvi de llenguatge en la prestació de cures infermeres, utilitzant la
terminologia ATIC/ARES, en el context de l’Institut Català de la Salut. Treballs
realitzats des del COIB. Es va crear un grup d’experts en llenguatges que va
redactar un informe al respecte. Al gener de 2018 s’ha previst la celebració d’un
debat amb infermeres expertes en llenguatges, amb l’objectiu de la redacció
d’un informe final amb consideracions.

Octubre de 2017
Atenent la petició del Departament de Salut, per part del Consell i dels Col·legis
es dona difusió de l’Informe sobre les dades de les persones ateses entre els
dies 1 i 4 d’octubre arran de les càrregues policials, atès que segueixen les
notícies que posen en entredit les que s’han publicat des de Departament.
16/10/17 Se celebren eleccions al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Tarragona (CODITA), resultant guanyadora la candidatura encapçalada per M.
Lluïsa Brull Gisbert. Atenent la petició rebuda, assisteixen com a observadores
del Consell: Montserrat Gea, M. Montserrat Duch i Mercè Porté. Designació per
part del CODITA de nous consellers al Consell Plenari i nous membres al Consell
Assessor i a diferents comissions. En data 15 de novembre de 2017 es nomena
M. Lluïsa Brull vicedegana del Consell.
Peticions dels Col·legis de Navarra i Balears per adoptar el Codi d’Ètica de les
infermeres i infermers de Catalunya. Atenent l’acord del sistema d’encàrrec per
rotació als lletrats dels Col·legis, els serveis jurídics del Col·legi de Tarragona
elaboren l’esborrany del document-conveni a aquest efecte, per a la seva
valoració per part del Consell Plenari.
El director de l’AQU Catalunya dirigeix escrit a la degana, sol·licitant la designació
d’un representant del Consell (no vinculat al món acadèmic) per a formar part
de la Comissió que ha d’elaborar un Informe transversal del Grau d’Infermeria
que contingui les principals conclusions d’aquest procés, amb l’objectiu de ferlo arribar a les institucions educatives, així com a les administracions educativa
i sanitària. Després de valorar-ho per part del Plenari, es designa la Carme
Mayayo Monreal.
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Desembre 2017
12/12/17 Primera de les sessions periòdiques amb la Direcció General de
Planificació en Salut i la Direcció de l’ENAPISC, a les que la degana i la consellera
Glòria Jodar són convocades en representació del Consell, pel seguiment
del desenvolupament de l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut
Comunitària (ENAPISC).

5.2 PRESCRIPCIÓ INFERMERA
5.2.1 DECRET CATALÀ PI
Un any més, negociacions amb el Departament de Salut per a l’elaboració
del projecte de decret d’indicació, ús i autorització de la dispensació de
medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i infermers.
• Llançament, per part del Departament de Salut, d’una enquesta dirigida a les
infermeres catalanes per conèixer la seva opinió, iniciativa que compta amb una
molt alta participació. Es va oferir al Consell l’elaboració de suggeriments al text.
• Treballs per l’elaboració de les diferents versions del text de la norma catalana.
El 17 de juliol es rep la confirmació del Departament de Salut de que la majoria
d’esmenes proposades han estat acceptades. Així mateix s’informa dels detalls
sobre el procés dels tràmits, essent el proper que ha de ser sotmès a consulta
pública. Aquesta s’obre en data 26 de juliol, i el 13 de setembre es tanca el procés,
amb un 93% de valoracions favorables. El text entra al SIGOV (plataforma del
govern quan una norma afecta a més d’un departament). El 28 d’octubre se cessa
al govern català en motiu de l’aplicació del 155 per part del govern de l’estat.
• Continuïtat en l’estratègia d’accions en el marc de la Comissió de Crisi per a la
prescripció infermera, integrada per 52 entitats (col·legis professionals, societats
científiques, facultats i escoles, sindicats i associacions de professionals i
empreses sanitàries) representatives de les infermeres i infermers catalans,
nascuda l’any 2016 a iniciativa del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers
de Catalunya. A destacar el disseny de l’operativa per a la convocatòria d’una
jornada de mobilització a celebrar-se en cas de no disposar de la norma catalana
en el període acordat. La jornada, prevista per al dia 29 de juny, consistia en
fer una parada tècnica per complir el que disposa el Reial Decret 954/2015 de
prescripció infermera. Va ser desconvocada en data 30 de juny per l’anunci del
conseller de Salut, en roda de premsa, informant de l’inici de la tramitació del
projecte de decret d’indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments
i productes sanitaris per part de les infermeres i infermers.
• Treballs realitzats amb el conjunt d’escoles i facultats d’Infermeria de Catalunya,
a través de l’ADEIC, per evidenciar que matèries incloses en el pla d’estudi
estan relacionades amb els àmbits d’interacció, demostrant la competència de
les infermeres als primers àmbits d’interacció que s’han de desplegar un cop
aprovat el decret: cures de ferides i estomes, gestió infermera de la demanda,
dolor i emergències.
• Segona etapa Health Consensus que té com a objectiu mesurar el grau de
consens, potencialment entre tots els professionals implicats en la prescripció
infermera a Catalunya.
• Reunions al CatSalut en relació a la signatura electrònica.

5.2.2 REIAL DECRET ESTATAL PI
També, i pel que fa a la via estatal, el Consell remet consideracions a la iniciativa
del Proyecto de Real-Decreto de modificación del Real-Decreto 954/2015,
de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por
parte de los enfermeros, en el tràmit de consulta pública prèvia obert pel
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, amb l’objectiu de recavar
l’opinió de ciutadans, organitzacions i associacions abans de l’elaboració d’un
projecte normatiu.
AL·LEGACIONS
• Al·legacions al document: Recomanacions sobre el tractament als mitjans de
comunicació de les persones LGBTI.
• S’han rebut també els següents Projectes de Decret i Propostes d’Acord, dels
quals, després del seu estudi, no s’ha considerat necessari fer-ne al·legacions:
• Projecte de decret de l’Observatori de la igualtat de Gènere establert a l’article
58 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.
• Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits i garanties tècnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la
seva autorització i registre.
• Projecte pel qual s’actualitza l’annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre,
del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
• Proposta d’acord pel qual s’aproven els nous Estatuts del Consorci Corporació
de Salut del Maresme i Selva.
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5.3 ADHESIONS, SUPORTS I AVALS
Gener 2017
Suport a la Jornada “Deixem de parlar de l’ACP? De la Teoria a la Pràctica”, de la
Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat Sense Afany de Lucre, que
tindrà lloc el dia 26 de gener.
Gener 2017
Suport a la jornada “L’atenció centrada en la persona. De la teoria a la pràctica”
de la Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat sense afany de lucre.
Febrer 2017
Adhesió del Consell a la petició del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya
per sol·licitar la concessió de la Creu de Sant Jordi, que atorga el Govern de la
Generalitat de Catalunya, per al Col·legi d’Advocats de Mataró, amb motiu del
seu 150è aniversari.
Abril 2017
Suport institucional per a la XII Jornada del Dia Internacional de la Infermera
2017 de l’Escola d’Infermeria del Mar.
Juny 2017
Adhesió al Manifiesto de apoyo a la candidatura de Barcelona para la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA).
Setembre 2017
Adhesió al manifest “Col·legis Professionals de Catalunya davant del Referèndum
de l’1 d’octubre”.
Desembre 2017
Suport a la iniciativa per a la incorporació de la PrEP (profilaxi preexposició) a la
resta de mesures preventives del VIH, amb l’adhesió al manifest redactat.

5.4 SUBVENCIONS ATORGADES PEL CONSELL
• 38º Congreso de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología.
Col·laboració econòmica de 600 euros.
• VI Jornada Nacional y VIII Jornada Catalana de l’Associació Catalana
d’Infermeres de Control d’Infeccions. Col·laboració econòmica de 600 euros.
• Acte commemoratiu del 40è aniversari del Pla d’Estudis d’Infermeria.
Col·laboració econòmica de 600 euros.
• Xè Congrés de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica. Col·laboració
econòmica de 600 euros.
• II Congrés d’Infermeria i Salut Escolar de Catalunya. Col·laboració econòmica
de 600 euros.
• III Jornada d’Estudiants de l’Associació de Degans i/o Directors de Facultats
i Escoles d’infermeria de Catalunya, Balears i Andorra (ADEIC). Col·laboració
econòmica de 600 euros.
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5.5 ACORDS CONSELL PLENARI
Consell Plenari 16/01/2017
• S’acorda per unanimitat establir la quota de l’exercici 2017 en 6 euros col·legiat/
any.
• S’acorda per unanimitat el pressupost de l’exercici 2017.
• Es ratifica per unanimitat l’acord avançat per correu electrònic donant suport
a la jornada “L’atenció centrada en la persona. De la teoria a la pràctica” de la
Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat sense afany de lucre, que
tindrà lloc el dia 26 de gener. El suport consisteix només en la incorporació del
logo del Consell en el programa.
• S’acorda per unanimitat denegar la sol·licitud d’una col·legiada de Girona de
disposar de les dades de l’Enquesta de salut, estils de vida i condicions de treball
de les infermeres i infermers de Catalunya, donat que es tracta d’un estudi que
encara no està publicat.
• S’acorda per unanimitat realitzar la presentació de l’Enquesta de salut, estils
de vida i condicions de treball de les infermeres i infermers de Catalunya amb el
següent format:
- Celebració d’un acte central i un per cada territori.
- Ronda de presentació prèvia als sindicats i al Consell de la Professió
Infermera de Catalunya.
- El format dels actes serà el següent:
- Presentació de l’estudi per part d’algun responsable del grup investigador.
- Participació d’un ponent que plantegi als interlocutors què s’ha de fer
per resoldre aquestes situacions i oferir possibles solucions. En principi el
ponent serà el mateix en cada lloc de presentació.
- Fila 0 amb responsables de patronals amb qui es farà el debat per concretar
quin ha de ser el compromís que s’adquireixi.
- Creació d’un Comitè Organitzador format per les conselleres Pilar Espelt,
Dolors Llorens, Rosamaría Alberdi i M. Montserrat Duch.

Consell Plenari 22/02/2017
• S’acorda per unanimitat la creació d’un grup per l’estand del Consell al Congrés
del CIE, format per una representació de cada Col·legi, que treballarà amb l’equip
de l’Àrea de Comunicació del COIB.
• S’acorda per unanimitat el nomenament de Montserrat Gea Sánchez com a
Secretària del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.
• S’acorda per unanimitat l’adhesió del Consell a la petició del Consell de Col·legis
d’Advocats de Catalunya per sol·licitar la concessió de la Creu de Sant Jordi, que
atorga el Govern de la Generalitat de Catalunya, per al Col·legi d’Advocats de
Mataró, amb motiu del seu 150è aniversari.
• S’acorda per unanimitat el document Indicadors per a l’exercici de les actuacions
infermeres en la gestió de la demanda.

• S’acorda per unanimitat l’assistència de la degana com a representant del
Consell a la Comissió Assessora del Pla de garantia de l’estabilitat laboral
en la primera reunió, quedant-se en que en el proper Plenari ja es decidirà la
representació final, en funció del desenvolupament que hagi de tenir aquesta
comissió.
• S’acorda per unanimitat el nou format afegit pel grup organitzador en relació a
l’acte de presentació de l’enquesta de salut, estils de vida i condicions de treball
de les infermeres i infermers de Catalunya, acordant-se per unanimitat, previ
a consultar-ne amb Sole Gallardo, celebrar l’acte de presentació central del
Consell en la segona quinzena del mes de juny, i durant la primera quinzena del
mes d’octubre celebrar les quatre presentacions.
Consell Plenari 22/03/2017
• S’acorda per unanimitat la inscripció del Consell als registres de grups d’interès
tant de la Generalitat com del Parlament de Catalunya.
• S’acorda per unanimitat la impressió de 5.000 exemplars del Codi d’Ètica
trilingüe amb motiu del Congrés del CIE, així com l’encàrrec de 200 còpies de la
versió francesa que es disposa en pdf.
• S’acorda per unanimitat crear un grup de treball format per les vocalies
d’infermeria familiar i comunitària dels Col·legis, amb motiu de la participació
en el Pla d’atenció primària i salut comunitària.
Consell Plenari 19/04/2017
• S’acorda per unanimitat el nomenament de Montserrat Gea Sánchez i M.
Montserrat Duch Clavé com a representants titular i suplent, respectivament,
al Consell de Salut de la Regió Sanitària Lleida i al Consell de Salut de la Regió
Sanitària Alt Pirineu i Aran.
• Es ratifica per unanimitat l’acord adoptat segons comunicacions per correu
electrònic, com a agilització de funcionament entre una sessió i l’altra, d’atorgar
suport institucional per a la XII Jornada del Dia Internacional de la Infermera
2017 de l’Escola d’Infermeria del Mar.
• S’acorda per unanimitat atorgar un ajut de 600 euros per al 38º Congreso de la
Asociación Española de Enfermería en Cardiología.
Consell Plenari 17/05/2017
• En relació al pressupost de despeses del Congrés del CIE, s’adopten els
següents acords amb motiu de la diferència amb la quantitat inicialment
pressupostada: s’acorda per unanimitat assumir les despeses de més que han
sorgit segons els costos corresponents a l’organització de l’estand del Consell en
aquest esdeveniment. S’acorda per unanimitat imputar el cost de la impressió
dels exemplars del Codi d’Ètica a la partida Publicacions del pressupost del
Consell, acordant-se també per unanimitat imputar l’import del microsite
catalanurses.cat a la partida Inversions del pressupost del Consell.
• S’acorda per unanimitat atorgar un ajut econòmic de 600 euros per a la VI
Jornada Nacional y VIII Jornada Catalana de l’Associació Catalana d’Infermeres
de Control d’Infeccions.
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• S’acorda per unanimitat la incorporació del Consell a l’Associació Cercle de
Salut.
• S’acorda per unanimitat atorgar un ajut econòmic de 600 euros per a l’Acte
commemoratiu del 40è aniversari del Pla d’Estudis.
Consell Plenari 14/06/2017
• S’acorda per unanimitat mantenir el microsite catalanurses.cat com a finestra
dels projectes del nostre país a les infermeres del món.
• S’aprova per unanimitat el document definitiu Enquesta de salut, estils de vida
i condicions de treball de les infermeres i infermers de Catalunya no publicable
fins que no s’acordi per part del Consell Plenari la publicació simultània per part
dels Col·legis i el Consell. També es consensua una primera proposta de dates
per a la presentació de l’estudi, començant per la del Consell que seria si hi ha
disponibilitat la setmana del 2 al 6 d’octubre, i pendent de que es remetin per
part dels Col·legis les dates concretes.
• S’acorda per unanimitat la compra d’un ordinador portàtil.
• S’acorda per unanimitat atorgar un ajut de 600 euros per al Xè Congrés de
l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica.
• S’acorda per unanimitat la signatura per part del Consell al Pacte per a la
Reforma Horària.
Consell Plenari 12/07/2017
• S’aprova per unanimitat la Memòria de l’exercici 2016.
• Es ratifiquen per unanimitat les següents representants per a formar part del
Consell Assessor de l’Estratègia Nacional l’Atenció Primària i Salut Comunitària
(ENAPISC):
- Titular: Glòria Jodar Solà / Suplent: Enric Mateo Viladomat.
- Titular: Pilar Espelt Aluja / Suplent: Gemma Amat Camats.
• Es ratifica per unanimitat l’acord d’adhesió del Consell al “Manifiesto de
apoyo a la candidatura de Barcelona como sede de la Agencia Europea de
Medicamentos”.
• S’acorda per unanimitat la designació de Montserrat Gea Sánchez com a
representant titular, i Dolors Llorens Basses, com a representant suplent, a
l’Observatori de la Igualtat de Gènere.
• S’acorda per unanimitat la constitució de la Comissió de Seguiment de la GID
amb les propostes per part dels Col·legis dels següents membres:
- Col·legi Barcelona: Enric Mateo Viladomat.
- Col·legi Tarragona: Roser Pedret Llaberia (pendent confirmació).
- Col·legi Girona: Margarita Puigvert Vilalta.
- Col·legi de Lleida: Pendent d’enviar nomenament.
- Consell: Glòria Jodar Solà.

• S’acorda per unanimitat sol·licitar la renovació de l’ACORD GOV/118/2014, de 5
d’agost, pel qual es declara d’interès públic el desenvolupament d’un altre lloc
de treball de caràcter assistencial en determinants àmbits del sector públic per
part del personal titulat en infermeria. També es queda en quE, aprofitant la
sol·licitud, es faci arribar informació de situacions de personal que es puguin
veure afectats i que no estiguin contemplats en el present acord.

Consell Plenari 20/09/2017
• S’acorda per majoria la designació de la infermera Raquel Sanz com a
representant del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona a la Comissió de
Tabaquisme, en substitució per jubilació de la infermera Guadalupe Ortega.
• S’acorda per majoria la designació de la infermera Blanca Manuel com a
representant del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Lleida a la constituïda
Comissió de Seguiment sobre la Gestió i Demanda.
• S’acorda, per majoria, que el Consell s’adherirà al document Col·legis
professionals i Associacions de Catalunya davant el referèndum, pendent del
vot del Col·legi de Lleida, aplaçat 24 hores.

Consell Plenari 18/10/2017
• S’acorda per unanimitat que el Consell es faci càrrec de les despeses per
l’assistència de les quatre representants designades pels Col·legis a reunions
del Consell Tècnic d’Infermeria del CCFCPS, així com del quilometratge.
• S’aprova per unanimitat el pressupost sobre l’Estratègia de comunicació de la
prescripció infermera, realitzat per l’Àrea de Comunicació del COIB.
• S’acorda per unanimitat el repartiment de les bosses sobrants, i que cada
Col·legi es faci càrrec de les respectives despeses pel transport.
• En relació a la web catalanurses.cat, s’acorda per unanimitat mantenir l’actual
proveïdor per a la gestió de la web, i pel que fa al contingut, els Col·legis es
comprometen a presentar 1 projecte a l’any.
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Consell Plenari 15/11/2017
• S’acorda per unanimitat el pressupost per a la continuïtat dels projectes que es
penjaran a la web catalanurses.cat.
• S’acorda per unanimitat la renovació de les representants actuals a la Comissió
Tècnica en Matèria de Documentació Clínica, Isabel Pera Fàbregas (titular) i
Núria Sáez Gómez (suplent).
• Es ratifica per unanimitat la designació de Carme Mayayo Monreal com a
representant a la Comissió de l’AQU que ha d’elaborar un Informe transversal del
Grau d’Infermeria.
• S’acorda per unanimitat retribuir amb 350 euros a Marta Fontanillas i Rosa
Jiménez com a bonificació per haver estat presents a l’estand del Consell durant
els dies que va durar el Congrés del CIE.
• S’acorda per unanimitat atorgar un ajut de 600 euros per al II Congrés
d’Infermeria i Salut Escolar de Catalunya.
• S’acorda per unanimitat elevar una queixa a l’empresa municipal Bicing amb
motiu de no figurar la professió infermera dins la relació de professions que hi
consten alhora de donar-se d’alta del servei.

Consell Plenari 13/12/2017
• S’acorda per unanimitat que els serveis jurídics del Col·legi de Tarragona
s’encarreguin de la redacció de la proposta de conveni d’adopció del Codi d’Ètica
de les infermeres i els infermers de Catalunya per part dels Col·legis de Navarra
i de les Illes Balears.
• S’acorda per unanimitat el projecte presentat pel Col·legi de Tarragona per al
portal catalanurses.cat, APANICU 1.0.
• S’acorda per unanimitat atorgar un ajut de 600 euros per a la III Jornada
d’Estudiants de l’Associació de Degans i/o Directors de Facultats i Escoles
d’infermeria de Catalunya, Balears i Andorra (ADEIC).
• S’acorda per unanimitat l’adhesió del Consell al “Manifest per a la incorporació
de la PrEP (profilaxi preexposició) a la resta de mesures preventives del VIH”.

xifres

INFERMERES
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XIFR
XIFRES

34.319 Infermeres

BARCELONA
77,7%

2.383 Infermeres

LLEIDA
5,5%

RES
3.921 Infermeres

TARRAGONA
8,8%

3.535 Infermeres

GIRONA
8%

44.158
6. TOTAL INFERMERES
I INFERMERS
COL·LEGIATS
A CATALUNYA (2017)
(Cens Col·legis a 31.12.16)
55
MEMÒRIA EXERCICI 2017

56
MEMÒRIA EXERCICI 2017

mitjans

EL CONSELL ALS

DE COMUNICACIÓ

NOTÍCIES DESTACADES
DECLARACIONS CONSELLER COMÍN REFERENT A QUE SI HI HA PACIENTS EN
ELS PASSADISSOS ÉS PERQUÈ “LES INFERMERES HO SOL·LICITEN PER NO
PERDRE’LS DE VISTA”.
22/01/2017 cronicaglobal.elespanol.com
El personal de enfermería carga contra Comín
http://app.brandrain.com/cache/index/MTA4NTU3MTk0LzQvMjA0
22/01/2017 economiadigital.es
Comín carga ahora contra las enfermeras
http://app.brandrain.com/cache/index/MTA4NTU3NDY2LzQvMjA0
23/01/2017 Catalunyapress.es
Indignación professional contra Comín por culpar a los enfermeros de los
pacientes en los pasillos de los hospitales.
http://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/567929/indignacionprofesional-contra-comin-culpar-enfermeros-pacientes-pasillos-hospitales
23/01/2017 catalunyapress.es
El conseller Comín toma al personal por tontos. Article d’opinió
http://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/567727/conseller-comintoma-personal-tontos
23/01/2017 Coib
Comunicat sobre les declaracions del Conseller de Salut a El Periódico de
Catalunya
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/notes-de-premsa/comunicatsobre-les-declaracions-del-conseller-de-salut-el-periodico-de-catalunya.
html
23/01/2017 consalud.es
La enfermería, indignada con Comín por culparla de que los pacientes estén
en los pasillos
http://consalud.es/profesionales/la-enfermeria-indignada-con-comin-porculparla-de-que-los-pacientes-esten-en-los-pasillos-33032
23/01/2017 diarisanitat.cat
Les infermeres repliquen a Comín: “Hi ha pacients als passadissos per manca
d’espai i de personal”
http://app.brandrain.com/cache/index/NDcwMDAxNDA1LzQvMjAz
23/01/2017 economiadigital.es
La enfermería catalana exige a Comín su dimisión.
http://www.economiadigital.es/es/notices/2017/01/toni-comin-pasillosenfermeras-88552.php
23/01/2017 El Periódico
Las enfermeras se indignan con la alusión de Comín a los pasillos de urgencias
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sanidad/las-entermeras-indignancon-alusion-comin-pasillos-urgencias-5760723
23/01/2017 lavanguardia.com
La infermeria retreu a Comín que li atribueixi la responsabilitat de tenir alguns
pacients als passadissos d’urgències.
http://app.brandrain.com/cache/index/NDcwMTQxMTMyLzQvMjA0
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23/01/2017 redaccionmedica.com
Comín culpa a los enfermeros de que haya pacientes en los pasillos.
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/cataluna/comin-culpa-a-losenfermeros-de-que-haya-pacientes-en-los-pasillos-6205
24/01/2017 diariodicen.es
El COIB reacciona a las declaraciones del Conseller de Salut
http://www.diariodicen.es/201701/el-coib-reacciona-a-las-declaraciones-delconseller-de-salut/
24/01/2017 e-noticies.es
Comín indigna a las enfermeras
http://sociedad.e-noticies.es/comin-indigna-a-las-enfermeras-107674.html
24/01/2017 elperiodico.com
“Las enfermeras trabajamos en el caos”
http://www.elperiodico.com/es/noticias/entre-todos/cartas-protestaenfermeras-antoni-comin-5763373
27/01/2017 coib.cat
El conseller de Salut reconeix la “inoportunitat” de les seves respostes a El
Periódico
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-conseller-desalut-reconeix-la-inoportunitat-de-les-seves-respostes-el-periodico.html
27/01/2017 salutweb.gencat.cat
Comunicat del Departament de Salut sobre infermeria
http://salutweb.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=297625

ESTUDI “SALUT, ESTILS DE VIDA I CONDICIONS DE TREBALL DE LES
INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA”
27/11/2017 Agencia de noticias EUROPA PRESS Servicio de Salud, Sociedad Enfermedades, Medicina
Cataluña- El 16% de las enfermeras tiene dolor crónico y el 35% riesgo de problemas mentales
http://mynmedia.mynews.es/noticies/intelligence/?dre=AGT201711272461&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True
27/11/2017 Agencia de noticias EUROPA PRESS Servicio Catalán, Sociedad
SOCIEDAD
Cataluña- El 16% de las enfermeras tiene dolor crónico y el 35% riesgo de
problemas mentales
http://mynmedia.mynews.es/noticies/intelligence/?dre=AGT201711272425&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True
27/11/2017 abc.es Digital, Actualidad / Última Hora - Comunidades autónomas
y provincias
Las condiciones laborales de los enfermeros pueden afectar a su salud mental.
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2674410
27/11/2017 agencias.abc.es
Las condiciones laborales de los enfermeros pueden afectar a su salud mental.
http://app.brandrain.com/cache/index/NTcwNjQ5NjY5LzQvMjAz

27/11/2017 beteve.cat
Un terç dels infermers, en risc de tenir problemes de salut mental.
http://app.brandrain.com/cache/index/NTcwOTIxNDY2LzEwLzIwNw%3D%3D
http://beteve.cat/professional-infermeria-risc-salut-mental/
27/11/2017 directe.cat Digital Economia
Una de cada tres infermeres està en risc de patir problemes de salut mental.
http://www.directe.cat/acn/acn/776567/una-de-cada-tres-infermeres-estaen-risc-de-patir-problemes-de-salut-mental
27/11/2017 ecodiario.eleconomista.es
El 16% de las enfermeras tiene dolor crónico y el 35% riesgo de problemas
mentales.
http://app.brandrain.com/cache/index/NTcwNjUwMTA2LzQvMjAz
27/11/2017 ecodiario.es Digital, Nacional
El 16% de las enfermeras tiene dolor crónico y el 35% riesgo de problemas
mentales.
http://ecodiario.eleconomista .es/espana/noticias/ 8773411/11/17/
El-16-de-las-enfermeras-tiene-dolor-cronico-y-el-35-riesgo-de-problemas-mentales.html
27/11/2017 eleconomista.es
El 16% de las enfermeras tiene dolor crónico y el 35% riesgo de problemas
mentales.
http://app.brandrain.com/cache/index/NTcwNjU0NzMwLzQvMjA3
27/11/2017 eleconomista.es Digital, Economía
El 16% de las enfermeras tiene dolor crónico y el 35% riesgo de problemas
mentales.
http://ecodiario.eleconomista .es/espana/noticias/ 8773411/11/17/
El-16-de-las-enfermeras-tiene-dolor-cronico-y-el-35-riesgo-de-problemas-mentales.html
27.11.2017 elpais.com
Los problemas de salud mental acechan a los enfermeros.
http://app.brandrain.com/cache/index/NTcwNzM2OTQ2LzQvMjAz
27/11/2017 elpais.com Digital, Salud
Los problemas de salud mental acechan a los enfermeros.
https://elpais.com/ccaa/2017/11/27/catalunya/1511808509_893031.html#?ref=rss&format=simple&link=link
27/11/2017 elpunt.cat Digital, Actualidad / Última Hora
Una de cada tres infermeres està en risc de patir problemes de salut mental.
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1291951-una-de-cadatres-infermeres-esta-en-risc-de-patir-problemes-de-salut-mental.html
27/11/2017 europapress
El 16% de las enfermeras tiene dolor crónico y el 35% riesgo de problemas
mentales.
http://app.brandrain.com/cache/index/NTcwNjM2NjM2LzQvMjAz
27/11/2017 europapress.es/epsocial.aspx Digital, Agendas
El 16% de las enfermeras tiene dolor crónico y el 35% riesgo de problemas
mentales.
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-16-enfermeras-tiene-dolor-cronico-35-riesgo-problemas-mentales-20171127182953.html
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27/11/2017 eixdiari.cat
Una de cada tres infermeres està en risc de patir problemes de salut mental.
http://app.brandrain.com/cache/index/NTcwOTIzNzgyLzQvMzU5Ng%3D%3D
27/11/2017 gentedigital.es Digital, Local
El 16% de las enfermeras tiene dolor crónico y el 35% riesgo de problemas
mentales.
http://www.gentedigital.es/barcelona/noticia/2277908/el-16-de-las-enfermeras-tiene-dolor-cronico-y-el-35-riesgo-de-problemas-mentales/
27/11/2017 laciutat.cat
Una de cada tres infermeres està en risc de patir problemes de salut mental.
http://app.brandrain.com/cache/index/NTcwNjUwNDMxLzQvMzU5Ng%3D%3D
27/11/2017 redaccionmedica.com
La enfermería catalana, afectada mentalmente por la precariedad laboral.
http://app.brandrain.com/cache/index/NTcwNjUwNjAwLzQvMjAz
27/11/2017 redaccionmedica.com Digital, Salud
La enfermería catalana, afectada mentalmente por la precariedad laboral.
https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/la-enfermeria-catalana-afectada-mentalmente-por-la-precariedad-laboral--5956
27/11/2017 vilaweb.cat
Una de cada tres infermeres està en risc de patir problemes de salut mental.
http://app.brandrain.com/cache/index/NTcwOTIyMjE4LzQvMjAz
27/11/2017 vilaweb.cat Digital, Agencias de Prensa - Sociedad
Una de cada tres infermeres està en risc de patir problemes de salut mental.
https://www.vilaweb.cat/noticies/una-de-cada-tres-infermeres-esta-en-riscde-patir-problemes-de-salut-mental/
28/11/2017 Codita
Una de cada tres infermeres catalanes està en risc de desenvolupar problemes
de salut mental.
http://www.codita.org/2017/11/28/una-de-cada-tres-infermeres-catalanes-esta-en-risc-de-desenvolupar-problemes-de-salut-mental/
28/11/2017 Coigi
Una de cada tres infermeres catalanes està en risc de desenvolupar problemes
de salut mental.
http://www.codigi.cat/
28/11/2017 Coill
Una de cada tres infermeres catalanes està en risc de desenvolupar problemes
de salut mental.
http://www.coill.org/Ficheros/Noticias/236.pdf
28/11/2017 cat.elpais.com
Els problemes de salut mental planen sobre els infermers.
http://app.brandrain.com/cache/index/NTcwNjkzMzYwLzQvMjAz
28/11/2017 catalunyaPress.cat Digital, Actualidad / Última Hora
Les infermeres pateixen dolor crònic i risc de desenvolupar problemes de salut
mental.
http://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/959660/infermeres-pateixen-dolor-crnic-i-risc-desenvolupar-problemes-salut-mental

28/11/2017 catalunyaPress.cat Digital, Actualidad / Última Hora
Las enfermeras sufren dolor crónico y riesgo de desarrollar problemas de
salud mental.
http://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/959658/enfermeras-sufren-dolor-cronico-riesgo-desarrollar-problemas-salud-mental
28/11/2017 diariodicen.es
Las malas condiciones laborales ponen en riesgo la salud mental de los
enfermeros catalanes.
http://app.brandrain.com/cache/index/NTcwOTY5MjA3LzQvMjAz
https://www.diariodicen.es/201711/las-malas-condiciones-laborales-ponen-en-riesgo-la-salud-mental-de-los-enfermeros-catalanes/
28/11/2017 diarisanitat.cat
Un 35,6% de les infermeres catalanes està en risc de desenvolupar trastorns
depressius, afectius, angoixa o ansietat.
http://app.brandrain.com/cache/index/NTcxNDYzNzE3LzQvMjAz
http://diarisanitat.cat/356-infermeres-catalanes-esta-risc-desenvolupar-trastorns-depressius-afectius-dangoixa-dansietat/
28/11/2017 http://diarioenfermero.es
El 16% de las enfermeras catalanes tiene dolor crónico y el 35% riesgo de
problemas mentales.
http://diarioenfermero.es/16-las-enfermeras-dolor-cronico-35-riesgo-problemas-mentales/
28/11/2017 El País Cuadernillo Catalunya, REGIONAL CATALUÑA
Los problemes de slaud mental acechan a los enfermeros.
http://mynmedia.mynews.es/noticies/intelligence/?dre=EPM201711288705&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True
28/11/2017 El Punt Avui GENERAL, NACIONAL Nacional
Les infermeres tenen pitjor salut mental.
http://mynmedia.mynews.es/noticies/intelligence/?dre=PCT201711280060&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True
28/11/2017 El Punt Avui Catalunya Central, NACIONAL Nacional
Les infermeres tenen pitjor salut mental.
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200285/document/9750/PCT201711288061/?tipus=pdf&fromEmail=True
28/11/2017 El Punt Avui Gironines NACIONAL Nacional
Les infermeres tenen pitjor salut mental.
http://mynmedia.mynews.es/noticies/intelligence/?dre=PCT201711280060&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True
28/11/2017 El Punt avui Lleida, NACIONAL Nacional
Les infermeres tenen pitjor salut mental.
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200285/document/9750/PCT201711286061/?tipus=pdf&fromEmail=True
28/11/2017 El Punt avui Maresme, NACIONAL Nacional
Les infermeres tenen pitjor salut mental.
http://mynmedia.mynews.es/noticies/intelligence/?dre=PCT201711285061&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True
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28/11/2017 El Punt Avui Tarragona, NACIONAL Nacional
Les infermeres tenen pitjor salut mental.
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200285/document/9750/PCT201711287061/?tipus=pdf&fromEmail=True
28/11/2017 El Punt Avui Barcelona
Radiografia necessària.
http://app.brandrain.com/cache/index/NTcwOTA2NzIwLzEvMjAz
28/11/2017 elpunt.cat Digital, Sociedad
Les infermeres tenen pitjor salut mental.
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1292383-les-infermeres-tenen-pitjor-salut-mental.html
28/11/2017 El Segre en Català Segre Català, MISCELANEA GUIA
Els riscos de la infermeria.
http://mynmedia.mynews.es/noticies/intelligence/?dre=ESC201711280157&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True
28/11/2017 segre.com Digital, Comarcal
Els riscos de la infermeria.
https://www.segre.com/noticies/guia/2017/11/28/els_riscos_la_infermeria_33867_1111.html
28/11/2017 heraldo.es
El 35% de los enfermeros està en riesgo de padecer problemas mentales.
ht t p s : //w w w. h e ra ld o.e s /n ot i c i a s /s u p le m e n to s /s a l u d / 2 0 1 7/1 1/ 2 8 /
el-los-profesionales-enfermeria-esta-riesgo-padecer-problemas-mentales-1210674-1381024.html
28/11/2017 jano.es
El 16% de las enfermeras presenta dolor crónico y el 35% riesgo de problemas
mentales.
http://app.brandrain.com/cache/index/NTcwODAzNTY4LzQvMjAz
28/11/2017 lamanyana.cat
Una de cada tres infermeres està en risc de patir problemes de salut mental.
http://app.brandrain.com/cache/index/NTcwOTI4MjI4LzQvMjA3
28/11/2017 La Mañana General, PORTADA
El sector de la enfermería, propenso a la ansiedad y el insomnio.
http://mynmedia.mynews.es/noticies/intelligence/?dre=LMP201711280001&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True
28/11/2017 La Mañana General, REGIONAL LOCAL
Un tercio de las enfermeras està en riesgo de desarrollar problemas de salud
mental.
http://mynmedia.mynews.es/noticies/intelligence/?dre=LMP201711280051&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True
28/11/2017 lavanguardia.es Digital, Actualidad, Ultima hora
Las enfermeras triplican el riesgo de depresión y ansiedad.
http://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20171128/433261050953/
las-enfermeras-triplican-el-riesgo-de-depresion-y-ansiedad.html
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200285/document/9750/LVG201711284563/?tipus=pdf&fromEmail=True

28/11/2017 La Vanguardia (Catalan)
Les infermeres tripliquen el risc de depressió i ansietat.
http://app.brandrain.com/cache/index/NTcwODkwODA4LzEvMjAz
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200285 /document/9750 /
LVC201711284063/?tipus=pdf&fromEmail=True
28/11/2017 social.cat Digital, Salud
Una de cada tres infermeres té risc de patir problemes de salut mental.
http://app.brandrain.com/cache/index/NTcxMDE0ODMyLzEwLzIwMw%3D%3D
https://www.social.cat/noticia/7523/una-de-cada-tres-infermeres-te-risc-depatir-problemes-de-salut-mental
28/11/2017 9diari.cat
Una de cada tres infermeres està en risc de patir problemes de salut mental
http://app.brandrain.com/cache/index/NTcwOTUwMDY3LzQvMjA3
http://9diari.cat/noticies-catalunya/noticies-salut/6959-una-de-cada-tres-infermeres-est%C3%A0-en-risc-de-patir-problemes-de-salut-mental.html
29/11/2017 holalleida.com
Una de cada tres infermeres catalanes està en risc de desenvolupar problemes
de salut mental.
http://app.brandrain.com/cache/index/NTcxNDUwMjgwLzQvMzU5Ng%3D%3D
29/11/2017 Més Tarragona GENERAL, REGIONAL TARRAGONA
Les infermeres, en risc de patir malalties de salut mental.
http://mynmedia.mynews.es/noticies/intelligence/?dre=MTP201711290015&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True
30/11/2017 La linterna (Cope Catalunya)
Una de cada tres enfermeras está en riesgo de salud.
http://app.brandrain.com/cache/index/NTczOTM5Mzk1LzMvMjA3
30/11/2017 Cope Barcelona
Audio
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200285/document/9750/
INS201711303826/?tipus=adjunt&idArxiu=56250&fromEmail=True
1/12/2017 8TV (Catalunya directe)
Reportatge sobre la salut de les infermeres.
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200285 /document/9750 /
INS201712014065/?tipus=adjunt&idArxiu=56251&fromEmail=True
7/12/2017 Diari de Girona Salut
Una de cada tres infermeres catalanes està en risc de patir problemes de salut
mental.
http://app.brandrain.com/cache/index/NTc0NjI0NjY5LzEvMjAz
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Abril 2017. Article degana Revista ACES 62: Expliquem al món com treballem les
infermeres catalanes!
Maig 2017. Article degana Revista ROL Vol 40 Nº 5: Realidad de la colegiación
profesional enfermera en España.
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