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MEMÒRIA EXERCICI 2020

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. 
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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

Estrella Martínez i Segura, degana des del 16.9.2020 (CODITA)
Cristina Montero i Parés, consellera fins al 16.9.2020, vicedegana des del 16.9.2020 (COIGI)
Miquel Àngel Calderó i Solé, secretari des del 16.9.2020 (COILL)
Núria Fabrellas i Padrés, consellera des del 16.3.2020, tresorera des del 16.9.2020 (COIB)
M. Lluïsa Brull i Gisbert, vicedegana i degana en funcions fins al 16.9.2020,  
                                        consellera nada des del 16.9.2020 (CODITA)  
Paola Galbany i Estragués, consellera nada des del 24.2.2020 (COIB)
Mercè Porté i Llotge, consellera fins al 9.9.2020, consellera nada des del 9.9.2020 (COILL)
Alícia Rey i Miguel, tresorera fins al 16.9.2020, consellera nada des del 16.9.2020 (COIGI)  
M. Montserrat Duch i Clavé, consellera (COILL)
Glòria Jodar i Solà, consellera (COIB) 
Enric Mateo i Viladomat, conseller des del 16.3.2020 (COIB) 
Gerard Mora i López, conseller (CODITA)
Noemí Obregón i Gutiérrez, consellera des del 16.3.2020 (COIB)
Miquel Perea i García, conseller des del 16.3.2020 (COIB)
Natàlia Ventura i Taberner, consellera (COIGI) 
Núria Cuxart i Ainaud, degana fins al 16.3.2020 (COIB)
Montserrat Gea i Sánchez, secretària fins al 10.9.2020 (COILL)
Albert Tort i Sisó, conseller nat fins al 24.2.2020 (COIB) 
Marta Olivares i Obis, consellera fins al 16.3.2020 (COIB)
Rosamaria Alberdi i Castell, consellera fins al 16.3.2020 (COIB)
Dolors Llorens i Basses, consellera fins al 16.3.2020 (COIB)

Sessions celebrades: 11. Les sessions de gener i febrer, de manera presencial. 
A partir d’abril de 2020, amb motiu de la covid-19, el Plenari es reuneix de manera telemàtica.
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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

Estrella Martínez i Segura, degana des del 16.9.2020 (CODITA)
Miquel Àngel Calderó i Solé, secretari des del 16.9.2020 (COILL)
Assumpció Laïlla i Jou (Consell Plenari) (COIB)
M. Elena Olabarrieta i Zaro (Consell Plenari) (COIGI)
Francisca Abulí i Picart (COIGI)
Brígida González i Penas (COIGI)
Ester Rodríguez i Gias (CODITA)
Goretti Gatell i Anglès (CODITA)
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)
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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.

Montserrat Carreras i Caballero (CODITA)

Margarida Franch i Ferrer (COIGI)

Anna Isabel Fernández i Cuesta, (COILL)

Noemí Obregón i Gutiérrez (COIB)

Lucía Alcaraz i Vidal, Associació Catalana Llevadores

Rafael Escuriet i Peiró. Departament de Salut 

1.5.2 COMISSIÓ DE TABAQUISME

MEMBRES

Cristina Martínez i Martínez, coordinadora (COIB)

Representant Consell Assessor Tabaquisme

Raquel Sanz i Heras (COIB)

Antonio José López i Barea (CODITA)

Albert Bueno i Brugués (COIGI)

Judith Roca i Llobet (COILL) / Bibiana Garcia Sanfeliu (COILL) substituta 

Guadalupe Ortega i Cuelva. Agència Salut Pública Catalunya

1.5.3 COMISSIÓ SOCIOSANITÀRIA

MEMBRES 

Montserrat Gea i Sánchez, coordinadora (COILL),

secretària del Consell fins al 10,9,2020

Ester López i Luna (COIB)

Jordi Pujiula i Masó (COIGI)

Lourdes Terés i Vidal (COILL)

Manuela Bonillo i Caballero (CODITA)

Mercè Salvat i Plana (SEDENE)
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1.5.4 COMISSIÓ SALUT MENTAL COMUNITÀRIA D’ADULTS

MEMBRES 

Coordinadors: Belen Castillo, Antonio Manuel Alba i Mª José Reyes

Representants dels centres d’atenció primària de salut mental d’adults de tot 
Catalunya.

1.5.5 COMISSIÓ SALUT MENTAL COMUNITÀRIA 
INFANTIL I JUVENIL

MEMBRES 

Coordinador: Diego Pérez Calatrava

Representants dels centres d’atenció primària de salut mental infantil i juvenil 
de tot Catalunya.

1.5.6 GRUP DE TUTORS DE L’ESPECIALITAT 
D’INFERMERIA DE SALUT MENTAL CATALUNYA

MEMBRES 

Coordinador: Eladio Holgado

Tutores i tutors representants de les 15 Unitats Docents de Salut Mental de  tot 
Catalunya.

1.5.7 GRUP TREBALL COORDINACIÓ PROJECTE 
IDENTIFICACIÓ PER LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA

MEMBRES 

Coordinador: Miquel Àngel Calderó i Solé (COILL), secretari del Consell

Enric Mateo i Viladomat (COIB) 
Rosa Bayot i Escardívol (COIB)
Montserrat Jover i Mallol (COIGI)  
Gerard Mora i López (CODITA)
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2.1 PROJECTE AUTOREGULACIÓ DIRECTRIUS 

PER A L’EXERCICI DE LES ACTUACIONS 

INFERMERES EN L’ANOMENADA GESTIÓ 

INFERMERA DE LA DEMANDA

Ha estat el primer procés d’autoregulació impulsat des de la mateixa 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, d’acord amb 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 mateixa 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, el 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.

L’any 2017 es va anar 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 és 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, i s’encarrega 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.
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Formen part de la Comissió de seguiment de la Gestió Infermera de la Demanda 
a desembre de 2020: Estrella Martínez Segura, degana del Consell; Glòria Jodar 
Solà, designada pel Consell; Enric Mateo Viladomat, designat pel Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB); Juan Pedro Linares Herrera, 
designat pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA); 
Blanca Manuel Manuel, designada pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Lleida (COILL); Montserrat Jover Mallol (abans Margarita Puigvert Vilalta), 
designada pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona (COIGI) i 
Alba Brugués Brugués, representant de l’Associació d’Infermeria Familiar i 
Comunitària (AIFICC).

S’ha comptat com a suport metodològic amb Montserrat Vergara, Tècnica de la 
Unitat d’Avaluació, Sistemes d’Informació i Qualitat Assistencial (BASIQ).

En l’any 2018 es van iniciar entrevistes amb els proveïdors per a la recollida 
de dades dels resultats dels indicadors de seguiment: Celia García, directora 
d’infermeria d’Atenció Primària del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i 
Montserrat Artigas, directora de Cures de l’Institut Català de la Salut.

El 2019, per avançar el treball, es va dirigir escrit a la subdirectora del Servei 
Català de la Salut sol·licitant ajuda pel seguiment de la GID, ja que es va 
pensar en aquesta opció en comptes de sol·licitar les dades a cada proveïdor. 
La subdirectora va respondre informant que traslladava la petició al Gerent de 
Sistemes d’Informació perquè facilités aquesta informació. Per part d’aquest es 
va donar resposta molt ràpidament facilitant les dades de totes les empreses.

Un cop rebudes les dades per l’avaluació de la demanda infermera trameses per 
part del Responsable del Sistema d’Informació dels Serveis d’Atenció Primària 
(SISAP), per part de Glòria Jodar i Montse Vergara l’any 2019 es va fer un treball 
d’interpretació d’aquestes. El març de 2020 es va maquetar l’informe: “Indicadors 
d’avaluació de Gestió Infermera de la Demanda en l’atenció a la salut familiar i 
comunitària a Catalunya” Pendent publicació i presentació al CatSalut.

L’activitat d’aquesta comissió va quedar paralitzada el 2020 a causa de la 
pandèmia de la covid-19..

Documents relacionats (a disposició en el Consell):
• 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 PROJECTE AUTOREGULACIÓ DIRECTRIUS  
PER A L’EXERCICI  DE LES ACTUACIONS 
INFERMERES EN L’ATENCIÓ A LES URGÈNCIES I 
EMERGÈNCIES DE L’ÀMBIT PREHOSPITALARI

Un dels reptes que es va plantejar aquest Consell de Col·legis per a l’any 2017 
va ser l’autoregulació de l’àmbit d’urgències i emergències prehospitalàries, a 
través del desenvolupament d’una normativa, de manera similar al que s’havia 
realitzat amb la gestió infermera de la demanda. Per tant, aquest va ser el segon 
procés d’autoregulació impulsat des de la mateixa professió amb ampli consens.

És per aquest motiu que es va acordar la creació d’un grup de treball que iniciaria 
les tasques per aconseguir aquest objectiu. Aquest Grup Guia es va constituir el 
febrer de 2017, i a partir d’aquí es va subdividir en dos grups: un que treballà la 
memòria que ha de sustentar la regulació, i un altre per a la redacció de l’articulat.

El darrer esborrany del document va ser finalment aprovat pel Grup Guia en 
data 2 de maig de 2018. Abans de l’aprovació definitiva per part del Consell, 
aquest es va aprovar per part dels Col·legis, previ procés participatiu de totes les 
infermeres i infermers que així ho van considerar.

Un cop finalitzat aquest procés participatiu de les infermeres a Catalunya i el 
tràmit atorgat a les entitats relacionades per si tenien observacions a realitzar, 
en data 19 de setembre de 2018 el Consell Plenari va adoptar l’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’àmbit prehospitalari 
de l’atenció a les urgències i emergències. En data 24 d’octubre es va publicar al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El text defineix i reconeix l’actuació autònoma de la infermera en l’atenció a les 
urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari, amb l’objectiu de respondre a 
situacions crítiques o de risc potencial per a la vida o la integritat física de les 
persones i n’especifica quines són les actuacions en el marc de les competències 
pròpies en els àmbits de l’assistència, la gestió, la docència i la recerca. En aquest 
àmbit es treballa en el marc d’equips interdisciplinaris de metges i infermeres, i 
amb la col·laboració d’altres professionals sanitaris i personal de suport.

La norma reflecteix els requisits i condicions que el CCIIC recomana a 
l’administració sanitària de Catalunya i proveïdors d’aquests serveis i entre els 
quals es troba, entre d’altres, la necessitat d’habilitar una direcció infermera per 
a la coordinació de les infermeres i els serveis que aquestes presten o que la 
pràctica assistencial infermera es basi en protocols i guies de pràctica clínica 
i assistencial conformes a les disposicions vigents i als criteris de normo-praxi, 
científicament correctes, actualitzats i consensuats de forma interdisciplinària. 
El text fa especial èmfasi també en el fet que es garanteixi el monitoratge dels 
indicadors de les actuacions infermeres.
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Igual que amb la gestió infermera de la demanda, es va crear una Comissió de 
Seguiment per a vetllar pel bon compliment del previst en l’acord publicat al 
DOCG i resoldre dubtes o conflictes interpretatius sobre la mateixa norma.

La Comissió es va constituir el 4 de juliol de 2019, on es va aprovar el text 
del Reglament de Règim Intern. Es comença a treballar amb el document 
d’Indicadors per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’atenció a les 
urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari, partint dels 9 acordats 
inicialment. Es fa palès que en aquesta primera recollida serà difícil obtenir 
resultats, ja que el més probable és que les entitats no tinguin encara sistemes 
per al seu monitoratge.

S’inicia la fase de recollida de dades. A la següent reunió de la Comissió s’incorpora 
Yolanda Farreras, directora infermera del Servei d’Emergències Mèdiques 
(SEM). Pel que fa al Grup d’Emergències Mèdiques (GEM) dels Bombers de la 
Generalitat de Catalunya, com que quedaran integrats amb el SEM, es queda 
demanar la informació més endavant. Pel que fa a Bombers de Barcelona s’envia 
la petició a Joan Carles Yepes, cap del grup CS Sanitaris del Servei de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). Finalment, es contacta amb Toni Sidera, 
cap del Sector Sanitari, Divisió d’Operacions SPEIS, qui en octubre de 2019 
indica que inicien la recollida de dades. Al final de novembre contacta novament 
informant de la dificultat per a aquesta recollida, proposant assistir a la següent 
reunió de la Comissió per aclarir els dubtes.

Donades les diferents dificultats es comença a fer la tasca d’adaptació dels 
indicadors novament.

Per altra banda, al mes de desembre de 2019 es va publicar tot el treball que va 
realitzar el Grup Memòria, que recull tota la informació i documentació que dona 
la forma i el contingut necessaris per sustentar el procés d’autoregulació, per 
acordar les directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’atenció 
a les urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari, així com, justificar la 
necessitat d’aquesta.

Formen part de la Comissió de Seguiment d’Urgències i Emergències de l’àmbit 
prehospitalari a desembre de 2020: Estrella Martínez Segura, degana, Octavi 
Rodríguez Blanco, designat pel Col·legi de Barcelona, Montserrat Alcoverro 
Faneca, designada pel Col·legi de Tarragona, Montserrat Canelles Seix, designada 
pel Col·legi de Lleida, Joan Soler Yebra, designat pel Col·legi de Girona, Maria 
Jiménez Herrera, experta proposada per la Comissió de Seguiment, i Montse 
Navarra Llorens, experta designada per la Comissió de Seguiment.

L’activitat d’aquesta comissió va quedar paralitzada el 2020 per culpa de la 
pandèmia de la covid.19. Després de prendre possessió, la nova degana estableix 
els primers contactes amb responsables de comissions i grups, i al mes de 
novembre es reuneix amb la coordinadora Montse Navarra. Els treballs de la 
comissió es reprendran el 2021.

Documents relacionats (a disposició en el Consell):
• Acord pel qual s’estableixen directrius per a l’exercici de les actuacions 
infermeres en l’atenció a les urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari
• Indicadors per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’àmbit prehospi-
talari de l’atenció a les urgències i emergències
• Memòria justificativa per a l’autoregulació de les actuacions infermeres en 
l’atenció a les urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari.
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2.3 PROJECTE AUTOREGULACIÓ DIRECTRIUS  
PER A L’EXERCICI DE LES ACTUACIONS 
RELACIONADES AMB LA SEDACIÓ

Tercer procés d’autoregulació de la professió, a través del desenvolupament 
d’una normativa, de manera similar al que s’ha realitzat amb la gestió infermera 
de la demanda i les urgències i emergències en l’àmbit prehospitalari. En aquest 
cas, d’aquelles actuacions on la infermera intervé en activitats relacionades 
amb la sedació.

Un cop rebudes les corresponents designacions de representants, en data 
14 de novembre es va constituir el Grup Guia, que està format pels següents 
membres: Rosa Bayot Escardívol (COIB), Núria Bosch Borràs (COIGI), Manuel 
Cáceres Becerra (COILL), Amèlia Gironés Barbero (CODITA), Montse Sanclemente 
Dalmau (presidenta Associació Catalana d’Infermeria d’Anestèsia, Reanimació 
i Terapèutica del Dolor ACIARTD), Joan Maria Estrada Masllorens (director de 
Màster en Infermeria d’Anestèsia, Reanimació i Tractament del Dolor. EUI UB), 
Pilar González Gálvez (directora del Grau d’Infermeria Blanquerna), Esther 
Sauqué Puig (Supervisora Quiròfans i CMA Hospital Universitari Germans Trias i 
Pujol), Marisa Prada Jaimez (UFISS Sant Pau. Membre del grup Cures pal·liatives 
COIB), Daniel López Torres (ACIARTD), Pilar Solé Turon (codirectora del Postgrau 
d’Infermeria quirúrgica, anestèsia i reanimació UdG), Ramona Jerez Gómez 
(Sedació proves complementàries Hospital Clínic), Sònia Aguiló Sánchez (PADES 
Pla d’Urgell Garrigues) i Teresa Peix Sagués (Cap d’àrea Quirúrgica H Clínic).

A partir d’aquí, el Grup Guia se subdividirà en dos grups: un que treballarà la 
memòria que ha de sustentar la regulació, i l’altre per a la redacció de l’articulat.

Durant gran part del 2020 l’activitat va quedar paralitzada el 2020 a causa de 
la pandèmia de la covid-19. Després de prendre possessió, la nova degana 
estableix els primers contactes amb responsables de comissions i grups, i al mes 
d’octubre es reuneix amb la coordinadora Rosa Bayot. El mes següent se celebra 
una reunió del Grup Guia i es queda en esperar l’abril del 2021 per reprendre els 
treballs, donat que la situació assistencial continua sent complicada. 

2.4 PROJECCIÓ D’INFERMERES A CATALUNYA: 
NECESSITATS DE SALUT I SOCIALS (2020-2030)

Investigadora principal: Paola Galbany Estragués

GRUP DE RECERCA
M30 Methodology, Methods, Models and Health and Social Outocomes

Objectiu principal:
• Determinar quines seran les necessitats socials i de salut que requereixen 
la demanda de professionals d’infermeria en els propers anys (2020-2030) 
per tal de planificar els recursos humans i garantir una atenció social i 
sanitària de qualitat a Catalunya.

Objectius específics:
• Analitzar dades necessàries per tal de planificar les necessitats d’inferme-
res a Catalunya en els propers anys (2020-2030).
• Analitzar l’evolució de la oferta de professionals d’infermeria en els últims 
anys (2010-2018) tenint en compte el número de graduats en infermeria i la 
seva relació amb: l’ oferta de places, les convalidacions, les homologacions i 
els reconeixements dels títols que es produeixen a l’estat espanyol.
• Analitzar tendències migratòries dels últims deu anys per tal de valorar 
quina podria ser aquesta tendència en els propers deu anys.

Inici de l’estudi: gener de 2019
Data de finalització (prevista): gener de 2021

Conveni amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
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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.
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• 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: Estrella Martínez Segura (titular)
M. Lluïsa Brull Gisbert (suplent)

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
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3.1.4 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: Estrella Martínez Segura

  

3.1.5 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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3.1.6 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: Rosa Bayot Escardívol  
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 Rosa Bayot Escardívol 
(presidenta), Núria Balaguer Cerdà, Lucía Pla Saborit i Yolanda Morales Lozano.

  

3.1.7 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: Estrella Martínez Segura

GRUPS DE TREBALL

• 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
• Abordatge de la Violència a l’àmbit laboral.
Representant: Dolors Rodríguez Martín
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3.1.8 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: Estrella Martínez Segura (titular)
M. Lluïsa Brull i Gisbert (suplent)

  

3.1.9 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: Estrella Martínez Segura (titular)
Dolors Llorens Basses (suplent)
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3.1.10 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: Estrella Martínez Segura (titular)
M. Lluïsa Brull Gisbert (suplent)

3.1.11 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 Caballer
       
CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA TERRES DE L’EBRE
Representant: M. Lluïsa Brull Gisbert       

CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA LLEIDA
Representant: Mercè Porté Llotge

CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA ALT PIRINEU I ARAN
Representant: M. Montserrat Duch Clavé
    
CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA GIRONA
Representant: Alícia Rey Miguel

3.1.12 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)
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3.1.13 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: Estrella Martínez Segura

3.1.14 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)

3.1.15 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:
 José Tomás Mateos García (titular)
Dolors Llorens Basses (suplent)

GRUPS DE TREBALL

• Anàlisi de dades.
 • Estereotips.
 • Contra la violència masclista (coordinat pel Consell).
 Representant: José Tomás Mateos García
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3.1.16 OBSERVATORI AL FINAL DE LA VIDA

Neix de la Moció 91/XI del 2017 del Parlament de Catalunya que instà al 
Govern a crear, en el marc de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, 
un Observatori de la mort per a recollir informació cabdal, com ara lloc i 
circumstàncies en què moren les persones a Catalunya, amb la finalitat de fer 
propostes de millora sobre l’ajuda i l’accés a tractaments o serveis per estendre 
les garanties del dret a una mort digna.

Representant: Emma Costas Muñoz

3.1.17 CONSELL ASSESSOR EN POLÍTICA DE 
RECERCA I INNOVACIÓ EN SALUT (CAPRIS) 

El Consell Assessor en Política de Recerca i Innovació en Salut (CAPRIS) és 
l’òrgan encarregat d’assessorar la conselleria en les àrees de recerca i innovació 
en salut. Està format per científics de reconegut prestigi internacional en 
ciències de la salut i altres agents del sector que, amb el seu coneixement en 
recerca i innovació, poden aportar una visió estratègica de projecció de futur per 
al sistema. Així mateix, compta amb la participació de representants del Consell 
Consultiu de Pacients de Catalunya per tal de garantir que la veu dels pacients 
està formalment representada en aquest òrgan.

Representants: Esther Rubinat Arnaldo / Pilar Delgado Hito

3.1.18 COMISSIÓ ASSESSORA EN TERÀPIES  
COMPLEMENTÀRIES EN EL MARC 
DEL TRACTAMENT DEL CÀNCER I 
D’ALTRES MALALTIES GREUS 

Estructura assessora de caràcter permanent creada amb l’objectiu de 
garantir la protecció dels pacients i dels professionals sanitaris, constituïda 
per professionals representants de diferents òrgans de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya amb competències en la matèria i de diferents 
col·legis professionals sanitaris al territori, que aglutini el coneixement científic 
i l’experiència en aquest camp i que pugui coadjuvar l’Administració sanitària 
catalana en la presa de decisions en matèria de teràpies complementàries, no 
consensuades científicament, en el marc del tractament del càncer i d’altres 
malalties greus, i específicament en l’avaluació de l’impacte d’activitats 
divulgatives d’aquestes teràpies, cada cop més freqüents i amb una major 
diversitat de formats.

Representants: Pedro Roura Martí (titular)
Núria Cuxart Ainaud (suplent)
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3.2 COL·LABORACIONS PUNTUALS

3.2.1 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

3.2.2 GRUP NUCLEAR MODEL INFERMER  
ATENCIÓ PRIMÀRIA. ASSIGNACIÓ 

Representant: Enric Mateo Viladomat

3.2.3 TAULA QUADRANGULAR SERVEIS SANITARIS.  
PACTE PER A LA REFORMA HORÀRIA 

Representants: Estrella Martínez Segura (titular)
Marc Fortés Bordas (suplent)
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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: Estrella Martínez Segura

COMISSIÓ DE DONES I D’IGUALTAT DE L’ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL 
Comissió creada arran de l’organització dels actes reivindicatius amb motiu de la 
commemoració del Dia Internacional de les Dones.

Representant: Estrella Martínez Segura

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: Estrella Martínez Segura
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4.1 REPRESENTACIÓ

DEGANAT Núria Cuxart i Ainaud 

• Degana. Acte lliurament dels Premis Avedis Donabedian a la Qualitat. 9.1.2020

• Degana. Ponència sobre prescripció a la Jornada SEM. Jornada d’actualització 

professional en cures infermeres. 14.1.2020

• Degana i conseller nat Albert Tort. Reunió Direcció General Professionals 

Salut. Proposta de guies assistencials feta pel grup de treball de la Comissió 

Permanent de Farmàcia del Sistema Nacional de Salut. 20.1.2020

• Consellera Dolors Llorens. Reunió Consell de Direcció del CatSalut. 20.1.2020

• Raquel Sanz. Reunió preparatòria Setmana Sense Fum 2020. 22.1.2020

• Presidenta Col·legi de Lleida. Sessió conjunta del Consell de Direcció i del 

Consell de Participació Territorial de Salut de la Regió Sanitària Lleida. 28.1.2020.

• Presidenta Col·legi de Girona. Sessió conjunta del Consell de Direcció i del 

Consell de Salut de la Regió Sanitària Girona. 28.1.2020

• Vicepresidenta Col·legi de Tarragona. Sessió conjunta del Consell de Direcció i 

del Consell de Salut de la Regió Sanitària de Girona. 28.1.2020

• Consellera Dolors Llorens. Sessió conjunta Consell de Direcció del CatSalut i 

Consell de Salut de Catalunya. 28.1.2020

• Secretària. Plenari Observatori de la Igualtat de Gènere. 29.1.2020

• Degana. Reunió Comitè Executiu del Fòrum de Diàleg Professional. 3.2.2020

• Secretària. Reunió Grup Treball Observatori Igualtat Gènere. 4.2.2020

• Estrella Martínez. Compareixença en el Parlament de Catalunya - Ponència 

personal estatutari ICS. 7.2.2020

• Secretària. Reunió Grup Treball Observatori Igualtat Gènere. 11.2.2020

• Emma Costas. Reunió de l’Observatori de la Mort -AQuAS. 19.2.2020
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• Degana i conseller nat Albert Tort. Reunió amb Marc Ramentol, director general 

de Professionals de la Salut, Alicia Avila, subdirectora General d’Ordenació i 

Desenvolupament Professional. 21.2.2020

• Montse Gea i Pilar Delgado. Reunió Consell Assessor en Política de Recerca i 

Innovació en Salut (CAPRIS). 26.2.2020

• Dolors Rodríguez. Sessió extraordinària del Grup de Treball per a l’Abordatge de 

la Violència Masclista a l’Àmbit Laboral (GTAVMAL) 27.2.2020

• Degana i presidentes. Reunió amb consellera de Salut situació coronavirus. 

3.3.2020

• Degana i secretària. Reunió Comissió Assessora en Teràpies Complementàries 

en el Marc del Tractament del Càncer i d’Altres Malalties Greus. 4.3.2020

• Degana. Sessió Consell de Direcció del CatSalut. 9.3.2020

• Montserrat Gea. Entrevista al programa radiofònic “El Protagonista” de Fórmula 

Estel. 7.5.2020

• Montserrat Gea. Entrevista de Serveis Informatius de Catalunya Ràdio. 

12.5.2020

• Montserrat Gea. Reunió telemàtica Grup Treball Estereotips Observatori 

Igualtat de Gènere. 13.5.2020

• Montserrat Gea. Reunió telemàtica Grup Treball Estereotips Observatori 

Igualtat de Gènere. 19.5.2020

• Montserrat Gea Entrevista al programa d’Informatiu Catalunya Nit. 25.5.2020

• Rosa Bayot. Reunió telemàtica curs de formació “Adaptació per a l’acreditació 

de la capacitació professional infermera en la indicació, ús i autorització de la 

dispensació de medicaments i de productes sanitaris d’ús humà en l’àmbit de 

les cures generals i especialitzades”. 27.5.2020
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• Montserrat Gea. Reunió telemàtica Grup Treball Estereotips Observatori 

Igualtat de Gènere. 2.6.2020

• Degana en funcions. Sessió Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, 

per via telemàtica. 3.6.2020

• Degana en funcions. Acte telemàtic de NEF Online amb David Sassoli, president 

del Parlament Europeu. 4.6.2020

• Lluïsa Brull. Reunió Consell de Salut de les Terres de l’Ebre. 5.6.2020

• Degana en funcions. Acte telemàtic “Signatura de l’acord de col·laboració 

entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de 

Barcelona i la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society per l’impuls de 

les polítiques del temps en l’àmbit local i internacional i per l’organització de la 

International Time Use Week 2020 i 2021”. 5.6.2020

• Degana en funcions. Reunió d’urgència convocada per la consellera de Salut 

sobre el Programa de detecció de casos, identificació i seguiment de contactes 

covid-19. 8.6.2020

• Montserrat Gea. Entrevista al programa radiofònic “A primera hora” de Fórmula 

Estel. 16.6.2020.

• Degana en funcions. Reunió telemàtica de la Taula Quadrangular de Serveis 

Sanitaris de l’Oficina per a la Reforma Horària. 19.6.2020

• Montserrat Gea. Reunió telemàtica de la Taula de Desplegament del Fòrum de 

Diàleg Professional. 22.6.2020

• Degana en funcions. Assemblea General de Socis virtual de la Societat Catalana 

de Mediació en Salut. 2.7.2020

• Degana en funcions. Sessió virtual de presentació dels resultats del Taller Repte 

CIMTI (Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores) 

2020. 3.7.2020

• Montserrat Gea. Plenari virtual de la Comissió Nacional per a una Intervenció 

Coordinada contra la Violència Masclista. 6.7.2020
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• Presidentes dels Col·legis de Tarragona, Girona i Lleida (aquesta virtualment), 
Glòria Jodar, Gerard Mora, Joan Conesa i Rosa Bayot. Reunió amb director 
general de Professionals de la Salut i subdirectora general d’Ordenació i 
Desenvolupament Professional per a tractar la incorporació de les infermeres a 
la recepta electrònica i d’altres temes relacionats amb la prescripció infermera. 
9.7.2020

• Degana en funcions. Sessió virtual Consell de Direcció del CatSalut. 13.7.2020

• Degana en funcions i resta de conselleres nates. Trobada virtual amb president 
de la Societat de Salut Pública. 14.7.2020

• Degana en funcions. Presentació telemàtica del Pla Interdepartamental de 
Transició cap a la Reforma Horària. 17.7.2020.

• Montserrat Gea. Reunió telemàtica del Plenari de l’Observatori d’Igualtat de 
Gènere. 22.7.2020

• Degana en funcions. Reunió telemàtica Grup Nursing Now Catalunya. 28.7.2020

• Estrella Martínez. Recollida Premi d’Honor de Solidaritat Talent 2020, atorgat a 
les infermeres catalanes. 30.7.2020

• Mercè Porté. Entrevista programa “Aquí l’Estiu” de Ràdio SER Catalunya. 
21.8.2020

• Degana en funcions. Sessió extraordinària i urgent Consell de Direcció. 4.9.2020

• Degana en funcions. Acte virtual d’homenatge a Josep Benet i Morell. 7.9.2020

• Degana en funcions. Acte de lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament 
de Catalunya, en la categoria d’or, als professionals del sistema de salut de 
Catalunya, en reconeixement de la seva tasca durant la pandèmia de Covid-19. 
10.9.2020

• Presidentes Col·legis. Reunió convocada pel director del CatSalut per parlar 
de l’enfocament i les següents passes del desplegament del pla d’enfortiment i 
transformació de l’Atenció Primària, presentat recentment. 15.9.2020

• Degana en funcions i coordinadora Comissió Llevadores. Reunió telemàtica 
amb presidenta Associació Catalana de Llevadores per tractar el tema de la 

inserció del DIU per part de les llevadores. 17.9.2020

DEGANAT Estrella Martínez i Segura

• Degana. Entrevista a Onda Cero Tarragona. 21.9.2020
• Degana. Reunió telemàtica amb Lena Ferrús, projecte IPA.CAT20 22.9.2020

• Representants Col·legis. Reunió telemàtica amb Firmaprofesional S.A. 
23.9.2020
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• Degana. Reunió virtual Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la prevenció 
de la tortura, i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants. 28.9.2020

• Degana i degana en funcions. Reunió telemàtica Grup Nursing Now Catalunya. 
5.10.2020

• Degana. Reunió virtual Grup Nursing Now Catalunya. 8.10.2020

• Degana. Entrevista amb l’Ebre Al Dia de canal Terres de l’Ebre. 8.10.2020

• Degana. Entrevista al diari digital Crónica Global. 9.10.2020

• Degana. Recollida Guardó Memorial Lluís Companys 2020, de la Fundació 
Josep Irla, atorgat al Consell. 13.10.2020

• Degana. Reunió telemàtica amb la Consellera de Salut. 17.10.2020.

• Degana, consellera nada Paola Galbany i consellers Enric Mateo i Miquel Perea. 
Compareixença davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació 
Socials i Econòmiques del Parlament de Catalunya. 23.10.2020

• M. Montserrat Duch. Reunió telemàtica Consell de Salut de la Regió Sanitària 
Alt Pirineu i Aran. 23.10.2020

• Degana. Reunió virtual amb representants de l’Associació Catalana d’Infermeria 
Radiològica. 26.10.2020

• Degana. Sessió del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, celebrada 
telemàticament. 26.10.2020

• Degana. Reunió virtual amb representants de l’Associació Catalana d’Infermeria 
Familiar i Comunitària. 28.10.2020

• Degana. Reunió virtual amb Lluïsa García-Garrido, representant del Grup de 
Treball d’Insuficiència Cardíaca de la “Asociación Española de Enfermería en 
Cardiología (AEEC)” 28.10.2020 i 3.11.2020

• M. Pilar Delgado i Esther Rubinat. Reunió virtual Consell Assessor en Política 
de Recerca i Innovació en Salut (CAPRIS). 29.10.2020

• Vicedegana. Reunió virtual Comissió de Dones i Igualtat de la Intercol·legial en 
representació degana. 29.10.2020

• Degana. XIII Jornada Infermera Clínic, celebrada telemàticament. 5.11.2020

• Consellera Glòria Jodar. Participació en la taula rodona del programa “De Boca 
a Orella” de ràdio 4. 11.11.2020

• Dolors Rodríguez. Participació en el Webinar de la Intercol·legial – Dones, 
ciència i tecnologia al servei de la lluita contra la covid-19. 25.11.2020

• M. Lluïsa Brull. Reunió Consell de Salut de les Terres de l’Ebre. 27.11.2020
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• Degana. Assemblea General Ordinària Associació Intercol·legial, celebrada 
telemàticament. 30.11.2020

• José Tomás Mateos. Reunió virtual GTDADES de l’Observatori de la Igualtat de 
Gènere. 1.12.2020

• Degana i conseller Enric Mateo. Reunió sobre prescripció infermera amb 
Montserrat Artigas, directora de Cures de l’ICS i representants del Departament 
de Salut i ICS. 2.12.2020

• Degana. Plenari Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la 
Violència Masclista, celebrat telemàticament. 9.12.2020

• José Tomás Mateos. Reunió plenària virtual de l’Observatori de la Igualtat de 
Gènere. 10.12.2020

• Degana. Moderadora Webinar Sectorial Salut de la Intercol·legial L’atenció a 
les persones grans en l’àmbit residencial. Nou model de residències. 10.12.2020

• Degana. Sessió extraordinària i conjunta Consell de Direcció del CatSalut i 
Consell de Salut de Catalunya. Sessió ordinària Consell de Direcció del CatSalut. 
Sessions virtuals 14.12.2020

• Degana. Seminari Nursing Now Learning from Nurses on the Frontline of 
COVID-19. 15.12.2020

• Degana. Sessió informativa i fase consultiva del futur Pla estratègic en Recerca 
i Innovació en Salut (PERIS) 2021-2027, celebrat telemàticament 16.12.2020

• Degana. Reunió convocada pel Consejo General Grupos Regionales NursingNow. 
16.12.2020

• José Tomás Mateos. Reunió GT5VM de l’Observatori de la Igualtat de Gènere. 
18.12.2020.

• Degana. Acte recollida Premis Talent. 22.12.2020

• Degana. Reunió Grup Nursing Now Catalunya amb consellera de Salut. 
22.12.2020.

• Degana. Sessió Consell de Direcció del Servei Català de la Salut. 30.12.2020.

• Degana. Entrevista amb Onda Cero, arran del posicionament conjunt del 
Consell, AIFiCC i ACIP, en resposta al document “Recomanacions en relació amb 
els continguts audiovisuals sobre les vacunes de la covid” elaborades pel Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, conjuntament amb el Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i el 
Col·legi de Periodistes de Catalunya. 30.12.2020.

• Degana. Entrevista amb Informatius Cadena Ser Catalunya, també arran del 
posicionament conjunt del Consell, AIFiCC i ACIP. També es va facilitar el nom 
de dues infermeres a la periodista de la revista La República per entrevistar-les. 
31.12.2020
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5.1 RESUM D’ACTIVITATS

GENER

• Publicació posicionament “Les infermeres i els infermers i l’atenció dels 
infants i adolescents a les escoles”, signat pel Consell i els 4 Col·legis; i ACISE, 
ACIP, ASCISAM i AIFiCC.

• Publicació de la “Memòria justificativa per a l’autoregulació de les actuacions 
infermeres en l’atenció a les urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari”, 
que sustenta el procés d’autoregulació per acordar les directrius per a l’exercici 
de les actuacions infermeres en l’atenció a les urgències i emergències de l’àmbit 
prehospitalari.

• Posada en marxa d’un “Grup de treball des de la Comissió Permanent de 
Farmàcia del Ministeri” per tal d’elaborar guies assistencials per a la indicació, 
ús i autorització de dispensació per part de les infermeres, un cop publicat el 
Real Decreto 1302/2018, de 22 d’octubre, pel qual es regula “La indicación, uso 
y autorización de dispensación de medicamentós y productos sanitarios de 
uso humano por parte de los enfermeros”. Participació del Consell, a través de 
Rosa Bayot, en totes les guies, i d’altres expertes segons l’àmbit.

FEBRER

• Compareixença d’Estrella Martínez davant la Comissió de Salut del Parlament 
de Catalunya referent a l’actual tramitació del Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut.

• Llum verda per a l’emissió de la signatura electrònica per a les infermeres 
acreditades per a la prescripció infermera. Signatura del “Marc de col·laboració 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya”, a través del Departament 
de Salut, el Servei Català de la Salut, el Consell de Col·legi d’Infermeres i Infermers 
de Catalunya i els Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona amb l’objectiu d’implementar la signatura electrònica 
en els sistemes d’informació del Departament de Salut. Permetrà posar en 
marxa el procés d’emissió del certificat digital necessari perquè les infermeres 
i infermers acreditats per a la prescripció infermera accedeixin al Sistema 
Integrat de Recepta Electrònica del Catsalut (SIRE) i signar electrònicament la 
prescripció que emetin.

MARÇ

• Crida del director general de Direcció General de Professionals de la Salut 
sol·licitant formalment que s’ajudi en la identificació d’infermeres jubilades 
que tinguin predisposició de reenganxar-se en el servei actiu al sistema 
públic, en el marc de la resposta a l’epidèmia de Covid-19. Es respon amb la 
confirmació de l’absoluta disponibilitat total per part dels quatre col·legis 
d’infermeres catalanes, esmentant que entenen que la referència tant a les 
infermeres jubilades com estudiants de quart curs és una mesura extrema, 
sempre posterior i prioritzant a la dotació del 100% de la jornada a les plantilles 
que encara consta romanen amb contractes parcials, que seria adient que fos a 
través de cada col·legi professional que caldria canalitzar les propostes i també 
expressant la gran preocupació de sobrecàrrega del sistema, especialment amb 
disposició de persones inexpertes en serveis de risc.
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• Consideracions del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya 
en relació amb la Resolució de l’Institut Català de la Salut per la qual s’autoritza 
a les persones titulars de les Gerències Territorials, de les direccions d’atenció 
primària i de la direcció del centre Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’adopció 
de determinades mesures que en matèria de recursos humans i mitjans per a 
la gestió estableix l’Ordre SND/232/2020, de 15 de març, que adopta mesures 
en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la covid-19, estableix una sèrie de mesures especials 
en matèria de recursos humans i mitjans per a reforçar el Sistema Nacional de 
Salut en tot el territori nacional, en desenvolupament i aplicació del que es preveu 
en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma 
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

ABRIL

• Posicionament davant la manca de garanties per un desconfinament segur en 
plena pandèmia de COVID-19.

MAIG

• Publicació del decàleg “La igualtat és saludable. Recomanacions contra els 
efectes negatius dels estereotips sexistes en la salut”, de l’Institut Català de les 
Dones, elaborat pel grup de treball Estereotips de l’Observatori de la Igualtat de 
Gènere, en el que hi participa el Consell.

JUNY

• Escrit, des del Consell, i en nom del Grup Nursing Now Catalunya, dirigit al 
presidente de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del 
Congrés dels Diputats, amb les recomanacions de Nursing Now, per enfortir el 
sistema de salut i social.

JULIOL

• Escrit, des del Consell, i en nom del Grup Nursing Now Catalunya, dirigit al 
coordinador del Comitè d’Experts per a la Transformació del Sistema Públic de 
Salut, amb les recomanacions de Nursing Now per enfortir el sistema sanitari 
català.

SETEMBRE

• Coordinació de la difusió per a la participació de les infermeres en l’ ”Estudi 
sobre impacte de la Covid-19 en la salut, estils de vida i condicions de treball 
dels professionals de la salut” de la Fundació Galatea.

OCTUBRE

• Inici en fase d’implantació del projecte d’identificació infermera que permet 
que les professionals degudament acreditades, puguin signar electrònicament 
la prescripció que emetin, així com accedir al Sistema Integrat de Recepta 
Electrònica del CatSalut (SIRE).

• Publicació d’anunci en l’edició en paper del Diari de la Sanitat, en el seu especial 
d’agraïment als sanitaris.
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NOVEMBRE

• Nova crida de la directora general de Professionals de la Salut, a través de 

la Resolució SLT/2734/2020 de 30 d’octubre, per la qual s’adopten mesures en 

matèria de contractació de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi 

sanitària ocasionada per la covid-19, sol·licitant la col·laboració dels col·legis 

per a endegar la crida d’infermeres i infermers en situació de jubilació.

• Signatura de l’Acord de condicions pel desplegament de certificats 

qualificats per la prescripció infermera a Catalunya entre el Consell de Col·legis 

d’Infermeres i Infermers de Catalunya i Firmaprofesional S.A.

DESEMBRE

• Lliurament del Memorial Lluís Companys 2020 de la Fundació Josep Irla, 

atorgat al Consell.

• Actualització i publicació del document “Invasió competencial en 

determinades funcions reservades a les infermeres i infermers adscrits als 

serveis de radiologia”.

• Difusió de les sol·licituds de col·laboració de la directora general de 

Professionals de la Salut per a la crida d’infermeres per a participar en la 

campanya de vacunació contra la covid-19.

• “Nadal en família”, les 5 recomanacions del Consell per gaudir d’unes festes 

segures. El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) ha 

publicat una sèrie d’infografies que sota el lema ‘Nadal en família’, per convidar 

les bombolles de convivència a canviar alguns dels hàbits adquirits per garantir 

la seguretat durant els àpats i les trobades familiars, que es produeixen a casa 

o al restaurant.

• Posicionament: “Les infermeres reclamem als mitjans de comunicació que 

reflecteixin la feina que fem durant la campanya de vacunació de la covid-19”. 

El Consell de Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Catalunya, l’Associació 

d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya i l’Associació Catalana 

d’Infermeria Pediàtrica demanem al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) 

que faci visible el paper de les infermeres durant la campanya de vacunació 

contra la covid-19.
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5.2 ADHESIONS, SUPORTS I AVALS

• Adhesió al Decàleg dels professionals de la salut per a la reforma del Sistema 

de Salut de Catalunya.

• Adhesió a l’Any Mercè Pàniker i Alemany.

• Aval institucional al Pla de formació en micropigmentació del complex arèola-

mugró (CAM) adreçat a infermeres del SISCAT.

• Suport a la creació del Col·legi Oficial d’Higienistes Bucodentals de Catalunya.

• Adhesió al posicionament del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 

Barcelona (COIB), “Les infermeres són les responsables de realitzar les PCR”.

• Adhesió al decàleg “El nostre clam per l’Equitat” signat per diferents col·legis 

professionals, promogut per la Comissió de Dones i Igualtat de l’Associació 

Intercol·legial.

• Adhesió al Manifest del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència en 

vers les Dones.

• Aval institucional a la Guia para personas con Enfermedad Renal Crónica: 

Esperando un Trasplante de Riñón, de l’Associació Catalana d’Infermeria 

Nefrològica (ACIN).

5.3 SUBVENCIONS ATORGADES 

• 1a Jornada de Marxa Nòrdica per a professionals, pacients i familiars afectats 

per les malalties pulmonars respiratòries intersticials com la fibrosi pulmonar 

idiopàtica i trasplantats pulmonars. Col·laboració econòmica de 600 euros.

• Associació de Degans i/o Directors de Facultats i Escoles d’infermeria de 

Catalunya, Balears i Andorra (ADEIC). IV Jornada Estudiants d’Infermeria de 

l’ADEIC. Col·laboració econòmica de 600 euros.

• Associació d’Infermeres i Infermers Catalans d’Imatge Corporal (ACICDDI) 

Jornada “Les infermeres i les persones LGTBI” Col·laboració econòmica de 600 

euros
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5.4 ACORDS CONSELL PLENARI

SESSIÓ CONSELL PLENARI 15.1.2020

• S’aprova per unanimitat la Memòria d’activitats de l’exercici 2018.

• S’acorda per unanimitat atorgar un ajut de 600 per a la I Jornada de marxa 

nòrdica i malalties respiratòries intersticials i trasplantament pulmonar.

• S’acorda per unanimitat atorgar un ajut de 600 euros per a la IV Jornada 

Estudiants d’Infermeria de l’ADEIC.

• S’acorda per unanimitat atorgar un ajut de 600 euros per a la jornada de 

l’ACICDDI “Les infermeres i les persones LGTBI”.

• S’acorda per unanimitat mantenir una reunió amb el CatSalut abans de la 

publicació de l’informe Indicadors d’avaluació de gestió infermera de la demanda 

en l’atenció a la salut familiar i comunitària a Catalunya.

• S’acorda per unanimitat la realització d’actes territorials per a la presentació 

de l’estudi Anàlisi de l’entorn infermer a l’àmbit de la Salut Mental a Catalunya, 

amb el mateix format que es va fer en la presentació de l’estudi Galatea.

• S’acorda per unanimitat celebrar un acte de presentació dels resultats de la 

part quantitativa de l’estudi sobre lideratge infermer en centres de llarga estada, 

i s’aprofitarà per presentar un estudi sobre precarietat laboral. L’acte tindrà lloc 

el dia 5 de març a la tarda, quedant-se en què el Col·legi de Lleida s’encarregarà 

dels ponents i el de Barcelona de la sala.

SESSIÓ CONSELL PLENARI 12.2.2020

• S’aprova per unanimitat el tancament del pressupost de l’exercici 2019.

• S’aprova per unanimitat el Pressupost per a l’exercici 2020.

SESSIÓ CONSELL PLENARI 16.4.2020

• S’acorda per unanimitat l’arxiu de l’expedient amb els antecedents i informes 

relacionats amb el Sr. Joan Conesa Garrido.
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SESSIÓ CONSELL PLENARI 13.5.2020

• S’acorda per unanimitat la impressió de 3.000 exemplars del Codi d’Ètica de les 

infermeres i infermers de Catalunya, en la seva versió en català.

• S’acorda per unanimitat l’adquisició de la versió de l’Office 365 que té 

incorporada l’aplicació Teams.

SESSIÓ CONSELL PLENARI 17.6.2020

• S’acorda per unanimitat atorgar l’aval institucional per al Pla de formació en 

micropigmentació del complex arèola-mugró (CAM) adreçat a infermeres del 

SISCAT.

• S’acorda per unanimitat remetre escrit, des del Consell, i en nom del Grup 

Nursing Now Catalunya, al Presidente de la Comisión para la Reconstrucción 

Social y Económica del Congrés dels Diputats, amb les recomanacions de 

Nursing Now per enfortir el sistema de salut i social.

• S’acorda per unanimitat, en relació amb la petició de suport de l’Associació 

d’Higienistes Dentals i Auxiliars de Catalunya (AHIADEC) per a la creació del 

Col·legi Oficial d’Higienistes Bucodentals de Catalunya, donar una setmana 

de termini perquè els Col·legis estudiïn la sol·licitud i facin les consultes que 

calguin sobre els requisits per a la creació d’un col·legi professional, fent arribar 

al Consell el resultat de la consulta i l’acord, si s’escau, per tal de donar sortida 

a la petició.

• S’acorda per unanimitat no fer cap posicionament com a Consell en relació 

amb el Premi Princesa d’Astúries de la Concòrdia. S’aprofitarà l’ocasió del premi 

per a intentar que s’escolti a la professió infermera, donar visibilitat, i defensar 

les mesures proposades al “Decàleg per a la reforma del Sistema de Salut de 

Catalunya” en els fòrums on es demani opinió. Per a pròximes ocasions, quan es 

consideri que es doni un procés participatiu, s’intentarà que la coordinació sigui 

més ràpida.

SESSIÓ CONSELL PLENARI 15.7.2020

• S’acorda per unanimitat donar suport a la creació del Col·legi Oficial 

d’Higienistes Bucodentals de Catalunya.

• S’acorda per unanimitat encarregar a Isabel Pera un informe juridicoprofessional 

respecte de la inserció del DIU per part de les llevadores.
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SESSIÓ CONSELL PLENARI 16.9.2020

• S’aprova per unanimitat la Memòria econòmica de l’exercici 2019.

• S’acorda designar l’empresa Firmaprofesional S.A. com a autoritat certificadora 
que proveirà dels certificats digitals que han de permetre donar llum verda a la 
prescripció infermera.

• S’acorda per unanimitat que el Consell coordini la participació en l’Estudi 
sobre impacte de la Covid-19 en la salut, estils de vida i condicions de treball 
dels professionals de la salut de la Fundació Galatea i, per tant, que a l’enquesta 
hi figuri el seu logo, coordinant així la participació de les infermeres catalanes.

• S’acorda per unanimitat proposar les infermeres catalanes candidates a la 
Placa al treball Francesc Macià 2020.

• Havent-ne assumit Estrella Martínez Segura càrrec de degana del Consell, 
fins al Plenari que s’hagi de celebrar el mes de setembre de 2022, pel que fa a 
la resta de càrrecs s’adopten els següents acords: s’acorda el nomenament de 
Núria Fabrellas Padrés com a tresorera del Consell, amb un mandat de dos anys, 
fins al Plenari que s’hagi de celebrar el mes de setembre de 2022. S’acorda que 
el Col·legi de Girona ostenti el vicedeganat, i el de Lleida la secretaria, amb un 
mandat de dos anys, fins al Plenari que s’hagi de celebrar el mes de setembre de 
2022. Ambdós Col·legis comunicaran aviat el nom dels membres que ostentaran 
aquests càrrecs.

SESSIÓ CONSELL PLENARI 14.10.2020

• S’acorda per unanimitat, un cop vistes les conclusions de l’informe sobre la 
inserció del DIU per part de les llevadores, redactat per Isabel Pera, la creació 
d’una taula de diàleg amb representació del Consell de Col·legis d’Infermeres, 
Consell de Col·legis de Metges, societats científiques implicades d’ambdues 
professions, i una representació del departament de referència de la cartera de 
serveis.

• S’acorda per unanimitat, prèvia la seva lectura, l’adhesió del Consell al 
posicionament del Col·legi de Barcelona “Les infermeres són les responsables 
de realitzar les PCR”.

• S’acorda per unanimitat la participació en la jornada telemàtica sobre “Dones i 
Ciència”. Si la celebració és al matí, hi participaria Paola Galbany; si és a la tarda, 
aleshores, se li proposaria a Dolors Rodríguez.

• S’acorda per unanimitat la publicació d’un anunci en la revista en paper del 
Diari de la Sanitat, dedicada a fer un homenatge als sanitaris.
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• S’acorda per unanimitat la compareixença d’Estrella Martínez, Paola Galbany 
i Enric Mateo davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació 
Socials i Econòmiques del Parlament de Catalunya, que tindrà lloc el dia 23 
d’octubre.

SESSIÓ CONSELL PLENARI 11.11.2020

• S’acorda per unanimitat la Memòria d’activitats de l’exercici 2019.

• S’acorda per unanimitat celebrar una sessió extraordinària del Consell Plenari 
amb l’únic punt de l’ordre del dia: 1. Estat de desplegament de certificats i accions 
coordinades a emprendre pel Consell en relació amb la prescripció infermera.

• S’acorda per unanimitat que les quatre assessories jurídiques dels Col·legis 
participin dels assumptes del Consell de manera rotatòria en els assumptes que 
poden atendre qualsevol d’elles, però que prevalgui l’acord del Plenari donat que 
poden haver-hi temes de més complexitat.

• S’acorda per unanimitat que el lletrat del Col·legi de Girona s’encarregui de la 
revisió jurídica del document “Invasió competencial en determinades funcions 
reservades a les infermeres i infermers adscrits als serveis de radiologia”.

• S’acorda per unanimitat l’adhesió del Consell al decàleg “El nostre clam per 
l’Equitat” signat per diferents col·legis professionals, promogut per la Comissió 
de Dones i Igualtat de l’Associació Intercol·legial.

• S’acorda per unanimitat atorgar l’aval institucional a la “Guia para pacientes: 
Esperando un trasplante de riñón”, amb les indicacions efectuades, i sempre que 
es tingui el vistiplau del Col·legi de Barcelona un cop celebri la seva Junta de 
Govern el dia 25 de novembre.

• S’acorda per unanimitat, i en relació amb la substitució de Montserrat Gea en 
les comissions de les quals formava part, la designació d’Esther Rubinat Arnaldo 
per al Consell Assessor en Política de Recerca i Innovació en Salut (CAPRIS), José 
Tomás Mateos García per al plenari i grups de treball de l’Observatori d’Igualtat 
de Gènere. Pel que fa a la Comissió Assessora en Teràpies Complementàries 
en el Marc del Tractament del Càncer i d’Altres Malalties Greus, s’acorda per 
unanimitat que hi formi part un representant provinent del Col·legi de Girona, 
indicant-se per part de la presidenta que es farà arribar la designació.

• S’acorda per unanimitat demanar a l’empresa que porta la web corporativa 
si també es poden encarregar de la de catalanurses.cat, amb motiu de la 
finalització d’activitat de l’empresa que la portava. I, en cas que sigui així i si es 
considera correcte el pressupost, s’encarreguin ells mateixos de gestionar la de 
catalanurses.cat.
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SESSIÓ CONSELL PLENARI 16.12.2020

• S’acorda per unanimitat el document “Invasió competencial en determinades 

funcions reservades a les infermeres i infermers adscrits als serveis de 

radiologia”.

• S’acorda per unanimitat destinar, de cara a la preparació del pressupost del 

Consell per a l’exercici 2021 la quantitat de 3.000 euros per a col·laborar en la 

publicació del projecte IPA.CAT20-21.

• S’acorda per unanimitat l’elaboració com a Consell d’una memòria d’activitats 

en el marc de la campanya Nursing Now, recollint les realitzades pels Col·legis 

durant l’any 2020.

• S’acorda per unanimitat mantenir una reunió amb les responsables del 

curtmetratge animat per donar a conèixer la professió, en el marc de l’Any 

Internacional de la Infermera abans de prendre alguna decisió.

• S’acorda per unanimitat la creació d’un grup de treball format per un o dos 

representants de la Comissió Deontològica de cada Col·legi, per a l’elaboració 

d’aportacions a la ‘Proposición de Ley Orgánica para la regulación de la eutanasia 

en España’, amb l’objectiu, no ja d’incidir en el redactat d’aquesta perquè 

s’inclogui a la infermera en la Comissió d’Avaluació i Control, sinó per arribar a un 

posicionament per incidir-hi en el moment del seu desplegament a Catalunya.

• Es ratifica per unanimitat el nomenament de María Jiménez Ordóñez, degana 

de la Facultat d’Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili, per a participar en 

els treballs de la Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica sobre 

l’accés dels estudiants a les històries clíniques.

• S’acorda per unanimitat que els serveis jurídics del Col·legi de Lleida facin un 

recull de normatives i sentències a favor de les infermeres, en relació amb les 

extraccions per part de tècnics.
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36.064 Infermeres 

BARCELONA
77,74%

2.451 Infermeres 

LLEIDA
5,28%

XIFRES
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4.186 Infermeres 

TARRAGONA
9,02%

3.690 Infermeres 

GIRONA
7,96%

XIFRES
46.391 

6. TOTAL INFERMERES I INFERMERS COL·LEGIATS 
A CATALUNYA (2020)

(Cens Col·legis a 31.12.19)



memòria
A C T I V I T A T S  2 0 2 0


