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MEMÒRIA EXERCICI 2018

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

Núria Cuxart i Ainaud, consellera, degana (COIB)
M. Lluïsa Brull i Gisbert, vicedegana (CODITA)
Montserrat Gea i Sánchez, secretària (COILL)
Carme Puigvert i Vilalta, consellera nat i tresorera fins 21 de juny (COIGI) 
Alícia Rey i Miguel, consellera nat des de 21 de juny, tresorera 
des d’11 de juliol (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 (COILL).
Margarita Puigvert i Vilalta, consellera fins 21 de juny (COIGI)
Manuela Bonillo i Caballero, consellera (CODITA)
Gerard Mora i López, conseller (CODITA)
Cristina Montero i Parés, consellera des de l’11 de juliol (COIGI)
Natàlia Ventura i Taberner, consellera des de l’11 de juliol (COIGI) 

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 (CODITA) 
Goretti Gatell i Anglès (CODITA)
Miquel Àngel 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
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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)
Gemma Martínez i Santiago (CODITA)
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
Rafael Escuriet i Peiró. Departament de Salut

Reunions celebrades: 6

MEMÒRIA RESUM D’ACTIVITATS

••• Guia d’assistència al part a casa

Accions destacades:
• Presentacions a Girona i Tarragona. Isabel Salgado, coordinadora de la 
Comissió de Llevadores, acudeix com a representant del grup de treball.
• Presentació a Barcelona. Ramon Escuriet acudeix en representació de la 
Comissió de Llevadores com a membre del  grup de treball. 
• Presentació a Lleida. Lucia Alcaraz acudeix en representació de la comissió 
de Llevadores com a membre del  grup de treball.

••• Llibre blanc de la llevadora

• Introducció de temes com el sol pelvià, el paper de la llevadora a la demanda 
de tècniques reproductives, l’atenció a la diversitat sexual, proposta de 
bibliografia.
• S’incorpora una llevadora per a realitzar recollida de tots els documents 
treballats fins ara. 
• Repàs dels documents i gestió de supervisió.

••• Jornada de bioètica en la salut sexual i reproductiva (25 de gener).  
Col·laboració del Consell.

••• Document de centres de naixement

• Ha de servir de base de com ha de ser un centre de naixements a Catalunya.  
• Aquest document està a punt de ser tancat. Anna Isabel Fernández, 
representant de la Comissió de Llevadores del Consell, ha col·laborat com a 
revisora del mateix.

••• Estudi MidconBirth

• Informe en fase d’elaboració.
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••• Projecte Farmamundi

• Projecte “Artetnografía e interculturalidad: IAP (Investigación, Acción, 
Participación) para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres barcelonesas” d’aquesta ONG amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Barcelona, en el qual han participat Isabel Salgado i Lucía Alcaraz, i també 
s’ha col·laborat amb l’ús de les instal·lacions per a les sessions i tallers.
• Proposta d’un estudi a nivell de Catalunya per conèixer les ràtio de 
llevadores als hospitals i clíniques de Catalunya i conèixer el nombre real de 
llevadores per tenir un mapa de llevadores a Catalunya. Cada Col·legi cercarà 
una estratègia per obtenir les dades.

••• Professional d’infermeria que fa tasques de llevadora

• S’ha demanat valoració a l’assessoria professional. 

••• Oposicions de llevadora a l’ICS

• Valoració de l’estat.

••• Competència de les llevadores per la col·locació del DIU

• Es recomana un estudi jurídic per part del Consell i que es formi un grup 
de treball/experts per tal de debatre el tema i emetre un informe/dictamen.

••• Detecció de la necessitat de que la llevadora pugui fer altes hospitalàries 
de dones que han parit als hospitals o fer els ingressos de dones que estan 
de part

• Es recomana assessorament  jurídic sobre el marc real  en referència a la 
possibilitat que les llevadores realitzin l’admissió i l’alta en els hospitals.

••• Newsletters de Dodot a les embarassades 

• Queixa a Dodot. A resultes de la mateixa Dodot ha canviat el paràgraf, 
retirant la paraula “doula”, però també la de llevadora.
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1.5.2 COMISSIÓ DE TABAQUISME

MEMBRES

Cristina Martínez i Martínez, coordinadora (COIB)
Representant Consell Assessor Tabaquisme
Raquel Sanz (COIB)
Antonio José López i Barea (CODITA)
Albert Bueno i Brugués (COIGI)
Judith Roca i Llobet (COILL)
Guadalupe Ortega i Cuelva. Agència Salut Pública Catalunya

Reunions celebrades: 5 

MEMÒRIA RESUM D’ACTIVITATS

••• Campanya “La infermera la teva aliada per deixar de fumar”

El grup de treball ha dinamitzat un primer Concurs “La infermera la teva aliada 
per deixar de fumar” dirigit a les infermeres i estudiats d’infermeria per donar 
visibilitat a la contribució infermera en la prevenció i control del tabaquisme des 
de  les seves diferents àrees d’actuació.

Aquest concurs va iniciar-se a principis d’abril fins el 15 de juny. En total van 
participar 98 persones, hi va haver 8.134 participacions i el post més votat va 
obtenir 580 likes. El resum executiu, a continuació:
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••• Suport a la setmana sense fum 2018 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’aquests objectius, tots els anys s’editen materials divulgatius 
específics i es faciliten propostes d’activitats comunitàries.

Des de fa quatre anys, els organitzadors volen implicar a més organitzacions, 
incloent els Consells dels Col·legis professionals. Es per això, que vàrem 
participar durant el 2018 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. 

Raquel Sanz ha actuat com a representant del grup del treball en les sessions 
organitzatives de la Setmana sense fum 2018, assistint a les 5 reunions 
d’organització. A més, Cristina Martínez va participar en la roda de premsa 
de la setmana sense fum el dia 28 de maig del 2018 explicant les activitats 
coordinades per la Comissió del CCIIC.

A continuació , la nota que es va distribuir als mitjans de comunicació:

(Nota de premsa)
Les infermeres* som importants agents en salut pública, el que inclou el 
rol actiu en el control del tabac, primera causa de pèrdua de salut i de mort 
evitable i prematura  a Catalunya. 
Les infermeres som el col·lectiu sanitari més nombrós, amb un total de 
52,000 professionals que treballen de forma transversal en diversos entorns, 
donant cura a les persones en totes les seves etapes de vida, el compren des 
de l’atenció  prenatal fins a les cures a les persones amb edat avançada. En 
tots aquests àmbits poden aplicar els nostres coneixements i habilitats en 
promoure la salut i fomentar una vida sense tabac. 
El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermeres de Catalunya, organització 
que representa la professió infermera, ha creat una sòlida línia de treball per 
la “Prevenció i Control de Tabaquisme” que vol afegir-se a la resta d’esforços 
dels agents de salut del territori per tal de reduir de forma progressiva 
l’impacte del tabac a la nostra societat.  Així:

- el 2015, es va establir un manifest on es declara el ferm compromís 
del col·lectiu infermer en el control del tabac; 
- el 2016, es va crear la infografia  “la infermera la teva aliada” on de 
forma gràfica s’intenta motivar als fumadors a deixar de fumar a través 
dels consells de la “infermera” com a aliada; 
- el 2017, es va crear un vídeo basat en la infografia que es va difondre a 
través de les xarxes socials i missatgeria instantània (Whatsapp). 
- aquest 2018, s’ha dissenyat un concurs adreçat a les infermeres i 
estudiants d’infermeria perquè donin visibilitat a la seva contribució en 
la prevenció i control del tabaquisme des de  les seves diferents àrees 
d’actuació que poden anar des de la “Salut a Escola” fins “L’Atenció al 
pacient Crònic” (com poden ser els pacients amb cardiopaties). 
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El propòsit d’aquesta campanya és fer visible diferents iniciatives i actuacions 
que les infermeres realitzen i atraure “per demostració social” aquells que no 
estan tan implicats a què es “sumin” i “contribueixin” de forma positiva. 
Per això sol·licitem a les infermeres, infermers i estudiants d’infermeria 
a que participin amb una foto, vídeo, frase on reportin una experiència, 
aprenentatge o desig associat al control del tabac mitjançant l’etiqueta: 
#infermerescontraeltabac. Aquesta campanya està oberta a diverses xarxes 
socials incloent Facebook, Instagram i Twitter fins el dia 15 de juny. 
Des del Consell de Col·legis de Infermeres i Infermers de Catalunya, estem 
fermament compromesos a fer front a questa epidèmia i considerem que 
com a col·lectiu hem de sumar esforços perquè sigui possible un “Món sense 
Tabac”. De fet, l’impacte del consell per deixar de fumar donat per les 52.000 
infermeres catalanes pot reduir el consum de tabac en un 5%, és a dir cada 
any hi hauria  85.000 fumadors menys a Catalunya. 

 ••• Participació al Consell Assessor de Tabaquisme

L’any 2018 s’ha participat en una reunió del Consell Assessor de Tabaquisme el 
16 de maig del 2018 en la qual va assistir la Dra. Martínez. 

Posteriorment, al 28 de maig, es va participar a la roda de premsa descrita al 
punt anterior. 

••• 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 publicats: 
• Martínez C, Baena A, Castellano Y, Fu M, Margalef M, Tigova O,  Feliu A, 
Laroussy K, Galimany J, Puig M, Bueno A, López A, Fernández E. Prevalence 
and determinants of tobacco, e-cigarettes, and cannabis use among nursing 
students: multicenter cross-sectional study. Nursing Education Today. 2018 
7;74:61-68. Tipo A (FI: 2.533).
Pendents: 
• Coneixements i formació em tabac durant l grau d’infermeria. En procés 
de redacció, previst per la revista: Health Education and Behavior. [En fase 
redacció].
• Aptituds sobre les polítiques d’espais sense fum en espais interiors i 
exteriors. Revista prevista: Enviromental Research. [pendent d’anàlisi].

S’ha prioritzat enviar aquests articles a revistes de primer quartil en Infermeria 
o Salut Pública.

S’ha fet difusió dels resultats a tres congressos, en tots els casos com a 
comunicació oral, veure abaix:

• Bueno A, Baena A, Fu M, Castellano Y, Margalef M, Gavilán E, López A, 
Fernández E Martínez C. Consumo De Tabaco Y Cannabis En Estudiantes De 
Grado De Enfermería De Cataluña. VIII Jornada Societat Catalana d’Atenció i 
Tractament del tabac. Caixa Fòrum. Barcelona, 2 Febrer 2018. 
• Martínez C; Baena, Y Castellano, M Fu, M Margalef, O Tigova, K Laroussy, A 
Bueno, A López, E Fernández. Predictors of tobacco products and cannabis 
use among nursing students. 3rd ENSP-CNPT International Conference on 
Tobacco Control. Madrid. 14-16 Juny 2018.
• 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.
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••• Estudi ECTEC_S

Gràcies a un conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Oncologia (ICO)  i el 
CCIIC s’ha desenvolupat el seguiment de l’estudi ECTEC. L’objectiu de l’estudi és: 
“Avaluar els canvis en el consum de productes del tabac, cigarreta electrònica 
i cànnabis, en el nivell de coneixements i intervencions per deixar de fumar, 
actituds en vers el tabaquisme i formació rebuda en una cohort d’estudiants 
d’infermeria (iniciada l’any acadèmic 2015- 2016).” 

S’han contactat un total de 1.200 participants de l’estudi ECTEC enviant una 
enquesta online des de setembre 2018 a desembre 2018.

Tot el treball de camp de l’estudi s’ha coordinat des de la Unitat de Control del 
Tabac de l’ICO amb la col·laboració d’una estudiant predoctoral de la Universitat 
de Barcelona (Kenza Laroussy).

••• Preparació de la “I Jornada d’Infermeria en Tabaquisme”

El grup de treball proposa a l’any 2019 organitzar la “I Jornada d’Infermeria en 
Tabaquisme”. El grup contacta amb la Societat Catalana d’Atenció i Tractament 
del Consum del Tabac (SCATT) per tal d’organitzar la jornada de forma conjunta. 
Se celebra la primera reunió de coordinació el 26 de setembre del 2018 on 
s’estableix l’objectiu d’aquesta primera jornada, els membres del comitè científic 
i organitzador, i s’elabora un primer esborrany de programa.

La jornada es planifica com activitat gratuïta amb reconeixement d’interès 
sanitari. Es celebrarà al mes de juny de 2019 a l’espai Pujades. 

••• Activitats del representats dels representants de cada demarcació, en el sí 
del seu Col·legi Oficial

Activitats del representat de la Col·legi de Barcelona, Raquel Sanz:
• Difusió del programa de la XIX Setmana Sense Fum, del qual he estat 
membre del grup de treball.
• Difusió del concurs “Infermeres contra el tabac”, del qual he estat 
organitzadora.

Activitats del representat del Col·legi de Girona, Albert Bueno:
• Donar a conèixer les activitats de la setmana sense fum i incentivar entre 
els seus col·legiats a participar-hi.
• Informar i donar a conèixer el concurs “ La infermera la teva aliada per 
deixar de fumar” per fer arribar el concurs a tots els professionals sanitaris 
de la regió.

En el segon semestre el Col·legi de Girona va estar en procés d’eleccions i les 
activitats de coordinació van estar breument interrompudes. 

Activitats de la representat del Col·legi de Lleida, Judith Roca:
• La difusió sobre estudi sobre consum de tabac ECTEC_S. Tant al COILL com 
a la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL.
• Difusió sobre la IX Jornada Societat Catalana d’atenció i tractament
del Consum de Tabac.
• Difusió sobre IX Jornada  CNPT “POR UN FUTURO SIN TABACO” (Toledo, 15 
de març de 2019).
• Divulgació per la participació en el concurs  “La infermera, la teva aliada per 
deixar de fumar”.
• Divulgació I Jornada d’Infermeria en Tabaquisme “On estem i cap a on 
anem?” (6 de juny 2019).
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Activitats del representat del Col·legi de Tarragona, Antonio López:
• Enviament sistemàtic de les actes de reunions del grup de tabac del CCIIC. 
• Difusió de l’ oferta formativa en línia del programa “Atenció Primària Sense 
Fum” (PAPSF) els cursos de tabaquisme passiu en infància i intervenció en 
tabaquisme.
• Difusió de la 16a edició del curs online: Intervenció breu en tabaquisme 
• Assistència a Jornades SCATT de Barcelona.
• Difusió del 1er concurs la infermera, la teva aliada.
• Difusió al col·legi d’infermer/es de Tarragona de la segona fase de l’estudi 
ECTEC-S.
•  Assistència al Implosiu internacional sobre tabaquisme celebrat a Madrid 
al mes d’octubre.
• Presentació d’una proposta al meu col·legi sobre un concurs de dibuix 
dirigits als fils dels col·legiats sobre tabaquisme, però va ser desestimada 
per falta de temps per organitzar-ho (abril-maig 2018).

 
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 (CODITA)
Mercè Salvat i Plana (SEDENE)

Reunions presencials celebrades: 0
Aquesta comissió es comunica per via telemàtica.

MEMÒRIA RESUM D’ACTIVITATS

•••  La Comissió ha treballat en el debat de les seves estratègies d’accions 
efectives que es puguin dur a terme per part d’aquesta comissió.

 
1.5.4 COMISSIÓ SALUT MENTAL COMUNITÀRIA D’ADULTS

MEMBRES 

Coordinadores: Belen Castillo, Antonio Manuel Alba i Mª José Reyes
Representants dels centres d’atenció primària de salut mental d’adults de tot 
Catalunya

Reunions celebrades: 4

MEMÒRIA RESUM D’ACTIVITATS

•••  La comissió de Salut Mental d’Adults és un grup de treball que va néixer 
l’any 1995, arrel de la inquietud de les Infermeres i Infermers. És a partir de 
l’abril del 2018 que aquest grup es consolida coma a Comissió de Salut Mental 
Comunitària d’Adults dins del Consell de Col·legis d’Infermeres i  Infermers de 
Catalunya.
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Durant l’any 2018 s’han realitzat 4 reunions amb una periodicitat de cada dos-
tres mesos. En aquestes reunions s’han pres les següents decisions i s’han 
plantejat diferents línies d’intervenció a seguir:

• S’ha escollit nom del grup de treball: SMIC (Salut Mental Infermeria 
Comunitària).
• Elecció de les persones responsables del grup: Belén Castillo, Antonio 
Manuel Alba i Mª José Reyes. S’ha acordat que aquests responsables rotin 
cada any.
• Generar la notícia de sortida del grup a la pàgina web del Consell.
• Estudi del Rol de les Infermeres i Infermers en Salut Mental Comunitària 
(en procés).
• Difusió de la constitució del grup de treball a altres CSMA de Catalunya.
• Elaboració de l’agenda de serveis segons carteres existents i competències 
pròpies de la professió. (en procés).
• Col·laboració en la realització i aprovació de l’informe d’alta d’infermeria 
del CSMIJ.
• Planificació del calendari de 2019.
• Reunions de coordinació amb el grup representant dels CSMIJ (s’han fet 2).
• Incorporació de nous membres al grup.
• Difusió de jornades i congressos de Salut Mental.

 

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.

Reunions celebrades: 7

MEMÒRIA RESUM D’ACTIVITATS

•••  Funció organitzativa:
• Presentació de la Comissió a diferents estaments del territori informant de 
la seva creació.
• Validació del full de valoració d’infermeria segons patrons dissenyat per la 
comissió. Disseny de full d’alta pel pas de CSMIJ a CSMA pendent de validació 
de forma consensuada amb la Comissió de Salut Mental d’adults.
• Reorganització interna en forma de petits grups de treball per tal d’elaborar 
un manual de procediments dissenyats segons trastorns de major prevalença 
atesos als diferents CSMIJs. 
• Definició de diferents líders per a cada manual per la seva elaboració i 
representació del grup en cada tema proposat.

•••  Formació continuada:
• Disseny d’espai de trobada entre els professionals per a la formació 
continuada, exposició de casos clínics i representació de la comissió a 
Congressos i Jornades.
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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.

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. 

Formen part de la Comissió de seguiment de la Gestió Infermera de la Demanda: 
Núria Cuxart Ainaud, 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).

En aquest any 2018 s’han celebrat tres reunions: 31 de gener (constitutiva), 2 de 
maig i 11 de desembre. S’ha aprovat el Reglament de Règim Intern i s’ha iniciat un 
seguit d’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. També s’ha incorporat a les reunions 
a Montserrat Vergara, Infermera, Tècnica de la Unitat d’Avaluació, Sistemes 
d’Informació i Qualitat Assistencial (BASIQ), com a experta per a la interpretació 
de les dades.

Comissi%C3%B3%20de%20seguiment%20de%20la%20Gesti%C3%B3%20Infermera%20de%20la%20Demanda
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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.

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” 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.
• Elaboració d’un mapeig de la formació relacionada amb la Prescripció 
Infermera en les diferents universitats (COILL). En març de 2015 es va 
elaborar el 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.
• 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 català. En aquest any 2018 finalitza la segona 
etapa Health Consensus i es presenten els resultats després de la recollir 
l’opinió dels professionals de la salut implicats en el futur desplegament de 

Acord%20del%20Consell%20de%20Col%C2%B7legis%20d%E2%80%99Infermeres%20i%20Infermers%20de%20Catalunya%2C%20pel%20qual%20s%E2%80%99estableixen%20directrius%20per%20a%20l%E2%80%99exercici%20de%20les%20actuacions%20infermeres%20en%20l%E2%80%99anomenada%20%E2%80%9Cgesti%C3%B3%20de%20la%20demanda%E2%80%9D%20Publicat%20al%20DOGC%206412%20de%208.7.2013.
Acord%20del%20Consell%20de%20Col%C2%B7legis%20d%E2%80%99Infermeres%20i%20Infermers%20de%20Catalunya%2C%20pel%20qual%20s%E2%80%99estableixen%20directrius%20per%20a%20l%E2%80%99exercici%20de%20les%20actuacions%20infermeres%20en%20l%E2%80%99anomenada%20%E2%80%9Cgesti%C3%B3%20de%20la%20demanda%E2%80%9D%20Publicat%20al%20DOGC%206412%20de%208.7.2013.
Acord%20del%20Consell%20de%20Col%C2%B7legis%20d%E2%80%99Infermeres%20i%20Infermers%20de%20Catalunya%2C%20pel%20qual%20s%E2%80%99estableixen%20directrius%20per%20a%20l%E2%80%99exercici%20de%20les%20actuacions%20infermeres%20en%20l%E2%80%99anomenada%20%E2%80%9Cgesti%C3%B3%20de%20la%20demanda%E2%80%9D%20Publicat%20al%20DOGC%206412%20de%208.7.2013.
Acord%20del%20Consell%20de%20Col%C2%B7legis%20d%E2%80%99Infermeres%20i%20Infermers%20de%20Catalunya%20de%20desenvolupament%20de%20les%20directrius%20per%20a%20l%E2%80%99exercici%20de%20les%20actuacions%20infermeres%20en%20l%E2%80%99anomenada%20gesti%C3%B3%20infermera%20de%20la%20demanda.%20Publicat%20al%20DOGC%207153%20de%201.7.2016.
Acord%20del%20Consell%20de%20Col%C2%B7legis%20d%E2%80%99Infermeres%20i%20Infermers%20de%20Catalunya%20de%20desenvolupament%20de%20les%20directrius%20per%20a%20l%E2%80%99exercici%20de%20les%20actuacions%20infermeres%20en%20l%E2%80%99anomenada%20gesti%C3%B3%20infermera%20de%20la%20demanda.%20Publicat%20al%20DOGC%207153%20de%201.7.2016.
Acord%20del%20Consell%20de%20Col%C2%B7legis%20d%E2%80%99Infermeres%20i%20Infermers%20de%20Catalunya%20de%20desenvolupament%20de%20les%20directrius%20per%20a%20l%E2%80%99exercici%20de%20les%20actuacions%20infermeres%20en%20l%E2%80%99anomenada%20gesti%C3%B3%20infermera%20de%20la%20demanda.%20Publicat%20al%20DOGC%207153%20de%201.7.2016.
Acord%20del%20Consell%20de%20Col%C2%B7legis%20d%E2%80%99Infermeres%20i%20Infermers%20de%20Catalunya%20de%20desenvolupament%20de%20les%20directrius%20per%20a%20l%E2%80%99exercici%20de%20les%20actuacions%20infermeres%20en%20l%E2%80%99anomenada%20gesti%C3%B3%20infermera%20de%20la%20demanda.%20Publicat%20al%20DOGC%207153%20de%201.7.2016.
Indicadors%20per%20a%20l%E2%80%99exercici%20de%20les%20actuacions%20infermeres%20en%20la%20gesti%C3%B3%20de%20la%20demanda.%20Publicat%20en%20novembre%20de%202016.
Indicadors%20per%20a%20l%E2%80%99exercici%20de%20les%20actuacions%20infermeres%20en%20la%20gesti%C3%B3%20de%20la%20demanda.%20Publicat%20en%20novembre%20de%202016.


MEMÒRIA EXERCICI 2018

20

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 2019.

2.3 PROCÉS D’AUTOREGULACIÓ PER A 
L’ESTABLIMENT DE LES 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’ha 
realitzat amb la gestió infermera de la demanda. Per tant, aquest és el segon 
procés d’autoregulació impulsat des de la pròpia professió amb ampli consens.

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 estava 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 va constituir al 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.

Membres Grup Guia
Maria Jiménez Herrera, designada per degana. Coordinadora Grup Articulat
Octavi Rodríguez Blanco (COIB) Glòria Clarasó Ruifernández (CODITA) fins 
gener 2018, Montserrat Alcoverro Faneca (CODITA) a partir gener 2018, 
Montserrat Navarra Llorens (COILL) Coordinadora Grup Memòria, Joan Soler 
Yebra (COIGI), Marta Olivé Cavero (autora Guia SEM), Pere Sanchez Valero 
(autor Guia SEM), M. Elena Castro Naval (autora Guia SEM), Isabel Figueras 
Oliver (autora Guia SEM), Yolanda Ferreres Ramia (autora Guia SEM), Daniel 
Martínez Millán (GdT infermeria prehospitalària COIB), Josep Giménez Trilla, 
(Bombers Barcelona i abans Bombers Generalitat),  Elisabeth Vives Vives, 
Jaime Barreiro López.

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.
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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 
que s’hi 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 interdisciplinar. 
El text fa especial èmfasi també en que es garanteixi la monitorització dels 
indicadors de les actuacions infermeres.

A l’igual que amb la gestió infermera de la demanda el CIIIC crearà 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 pròpia norma.

http://www.consellinfermeres.cat/wp-content/uploads/
DOGC24_10_2018Directrius_urgencies_i_emergencies_ambit_prehospitalari.
pdf

http://www.consellinfermeres.cat/ca/noticies/les-infermeres-catalanes-
durgencies-i-emergencies-de-lambit-prehospitalari-consensuen-les-
directrius-per-a-lexercici-de-les-seves-actuacions/

2.4 MODEL ESPECIALISTA A CATALUNYA (MEIC) 

L’evolució de les especialitats infermeres tant a Catalunya com a l’Estat Espanyol 
ha estat minsa des del la publicació del Reial Decret d’Especialitats d’Infermeria 
del 1987 (substituït pel RD 450/2005 de Especialidades de Enfermería) 

Les comunitats autònomes ha d’assumir el compromís de dotació de places 
però sense cap compromís respecte a la provisió de les mateixes, a mercè de 
la disponibilitat d’acord amb la seva planificació, que en aquest sentit és més 
que escassa. A aquest escenari s’hi afegeixen altres retards tant importants 
com el de la prova d’avaluació de la competència de l’especialitat d’Infermeria 
Familiar i Comunitària o la paralització total de l’especialitat d’Infermeria 
Medicoquirúrgica.  Així mateix, en nombroses ocasions, des de diferents fòrums 
infermers, s’ha instat al ministeri i a les autoritats sanitàries autonòmiques 
perquè resolguin aquests entrebancs.

Per tot allò, aquest projecte neix amb l’objectiu de definir un marc general dels 
serveis infermers especialistes en l’àmbit territorial de Catalunya:

• Que esdevingui fruit del consens entre els diferents àmbits especialistes.
• On l’expertesa del/la professional s’evidenciï en forma de plusvàlua.
• Que permeti argumentar sòlidament quins són aquests serveis 
especialistes, concrets, mesurables, comparables i comprables.
• Per poder reclamar reconeixement de categories, llocs de treball específics, 
nombre de d’especialistes per població assignada, entre d’altres.
• Que concreti vies de comunicació efectives amb el Departament de salut per 
poder avançar en el desenvolupament de la pràctica infermera especialista 

http://www.consellinfermeres.cat/wp-content/uploads/DOGC24_10_2018Directrius_urgencies_i_emergencies_ambit_prehospitalari.pdf
http://www.consellinfermeres.cat/wp-content/uploads/DOGC24_10_2018Directrius_urgencies_i_emergencies_ambit_prehospitalari.pdf
http://www.consellinfermeres.cat/wp-content/uploads/DOGC24_10_2018Directrius_urgencies_i_emergencies_ambit_prehospitalari.pdf
http://www.consellinfermeres.cat/ca/noticies/les-infermeres-catalanes-durgencies-i-emergencies-de-lambit-prehospitalari-consensuen-les-directrius-per-a-lexercici-de-les-seves-actuacions/
http://www.consellinfermeres.cat/ca/noticies/les-infermeres-catalanes-durgencies-i-emergencies-de-lambit-prehospitalari-consensuen-les-directrius-per-a-lexercici-de-les-seves-actuacions/
http://www.consellinfermeres.cat/ca/noticies/les-infermeres-catalanes-durgencies-i-emergencies-de-lambit-prehospitalari-consensuen-les-directrius-per-a-lexercici-de-les-seves-actuacions/
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en base la priorització d’aquells serveis més necessaris pels requeriments 
d’atenció dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Abans d’iniciar-se aquest procés, a través de reunions a les seus col·legials, es 
va exposar el projecte a les vocalies especialistes.  Paral·lelament, i amb l’ajut 
d’un professional expert en metodologies d’intel·ligència col·lectiva en salut, 
s’ha dissenyat un procés participatiu i de consens per determinar i concloure 
la definició d’aquest model especialista que ha de ser no només la suma del 
millor que cada especialitat aporta sinó exemple de treball cooperatiu, resultat 
d’interactuar des de diferents prismes i amb voluntat de contínuum. 

Posteriorment, es va realitzar una prova del sistema amb un microgrup integrat 
per unes 15 persones, on es va assajar el model,  validant-se la proposta 
de treball amb un ampli consens sobre el format del valor afegit (VA) de les 
especialitats i sobre el procés. Per assegurar el seu bon funcionament, més tard 
es va celebrar la primera convocatòria del grup motor on unes 40 infermeres 
i infermers especialistes van debatre i decidir sobre el valor afegit que cada 
especialitat pot aportar a tot un seguit de serveis prèviament definits, quedant 
redactats tots els VA per especialitats.

Pròximament, al gener de 2019, es celebrarà una sessió amb un grup consultor 
format per unes 100 persones, on es defensaran els serveis que s’hagin 
determinat de valor afegit. 

La darrera fase consistirà en obrir el procés a tot el col·lectiu professional,  per a 
recollir també aportacions i valoracions, a través d’un sistema online.

  

2.5 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 (secretària, 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
• Recerca amb l’objectiu d’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.
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2.6 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.

Objectiu 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, però 
també vivències i percepcions.

En aquest any la recerca ja està finalitzada, havent-ne realitzat una presentació 
dels resultats, a càrrec de Rosa Suñer, en el marc de la 2a Jornada Infermera de 
Recerca i Innovació en Salut Mental, “Puges al tren?”, organitzada pel Col·legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.

2.7 CONTRIBUCIÓ DE LA LLEVADORA EN 
L’ATENCIÓ AL PART NORMAL. ESTUDI PROSPECTIU 
A HOSPITALS PÚBLICS DE CATALUNYA (MidconBirth)

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.
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Objectius 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.

Després de la fase d’anàlisi de dades i de difusió de resultats a càrrec de 
l’investigador principal en el marc de diferents congressos i jornades, aquest 
2018 la recerca ha finalitzat, essent l’informe final en fase d’elaboració i posterior 
publicació.

2.8 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.

Després de diferents fases, i un cop finalitzat l’estudi Delphi, en data 25 d’octubre 
va tenir lloc la Sessió de Consens dels Indicadors de les Cures Infermeres, 
celebrada a l’AQuAS, amb una àmplia participació. Posteriorment es va enviar als 
participants de la sessió un qüestionari per a valoració del llistat d’indicadors 
agrupats per resultat, procés i estructura. Actualment, aquest anàlisi ja està 
tancat i resta pendent l’informe final.
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2.9 ESTUDI DE CONSUM DE TABAC EN 
ESTUDIANTS DEL GRAU UNIVERSITARI D’INFERMERA 
A CATALUNYA

Finalitzada la primera fase

Investigadora
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.

Finalitzada aquesta primera part, en la que es va mostrar com la prevalença de 
fumadors entre els alumnes del grau d’infermeria és alta, i com es necessari 
fomentar les habilitats i coneixements dels futurs professionals en intervencions 
per deixar de fumar, es procedeix a desenvolupar una segona fase, amb el nom 
“Estudi de Seguiment del Consum de Tabac en Estudiants del Grau Universitari 
d’Infermeria (ECTEC-S)”.

En aquesta futura segona fase, que s’iniciarà el 2019, es pretén avaluar els 
canvis en el consum de productes del tabac, cigarretes electròniques i cànnabis, 
en el nivell coneixements i intervencions per deixar de fumar, actitud vers el 
tabaquisme i formació rebuda en la cohort d’estudiants d’infermeria que van 
participar en el primer estudi (iniciada l’any acadèmic 2015-2016).
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2.10 BECA BERTHA AL MILLOR PROJECTE DE 
RECERCA INFERMERA AMB IMPACTE SOCIAL

Per part de l’empresa Cava Bertha anualment es produeix un cava solidari, 
els beneficis de la venda del qual van destinats a projectes. Representants 
d’aquesta empresa van contactar amb el Consell per l’interès que tenien en 
que el d’aquest any anés destinat a la professió infermera. Després de diverses 
reunions, es va decidir que la millor manera seria a través d’una convocatòria 
oberta a les infermeres catalanes per tal que presentessin un projecte de 
recerca que tingués impacte social. 

Així, el CCIIC va convocar la Beca Bertha recerca social infermera, al millor 
projecte de recerca infermera amb impacte social finançat per l’empresa Cava 
Bertha. Els beneficis de la venda del cava solidari es destinarien al finançament 
del projecte guanyador en l’import que es recapti. 

Es van rebre 27 projectes, dels quals 18 complien els requisits en termini i 
forma. Després de l’avaluació tant pel que fa a la part de qualitat metodològica 
com per l’impacte social, el projecte guanyador va ser “Disseny, implementació 
i efectivitat d’un programa de suport a  cuidadors i cuidadores de persones amb 
demència a la ciutat d’Amposta: Escola de Cuidar presentat per les infermeres: 
Esther Gavaldà (investigadora principal), Mar Lleixà, Núria Brunet, Maria Teresa 
Irigoyen i Begonya Tomàs.

El projecte pretén avaluar l’efectivitat d’aquesta Escola del Cuidar en la qualitat 
de vida, sobrecàrrega, l’auto eficàcia i el grau de suport social dels cuidadors 
comparant aquests paràmetres abans i després de la intervenció. 

La presentació del projecte i de cava solidari va tenir lloc el dia 9 de novembre a 
les caves Bertha.

Més informació: http://www.consellinfermeres.cat/ca/
noticies/un-projecte-de-suport-a-les-cuidadores-de-
persones-amb-demencia-guanya-la-beca-bertha/

http://www.consellinfermeres.cat/ca/noticies/un
http://www.consellinfermeres.cat/ca/noticies/un
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2.11 ALTRES ESTUDIS

ENQUESTA DE SALUT, ESTILS DE VIDA I CONDICIONS DE TREBALL DE LES 
INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA

L’any 2015 el 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  que estudiés l’associació entre 
el malestar psíquic i els factors de risc psicosocial.

Finalitzat el mateix, els resultat mostra 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 els 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, durant l’any 2018 s’han organitzat i celebrat actes 
de presentació per part dels Col·legis de Girona (15 de gener), Tarragona (16 de 
gener), Barcelona (17 d’abril) i Lleida (18 d’abril)

Presentació a INVESTEN d’un resum de l’estudi “Salut, estils de vida i condicions 
de treball de les infermeres i els infermers de Catalunya”.
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2.12 PROJECTES PRESENTATS A CATALANURSES.CAT

La web Catalanurses.cat es va concebre en motiu de la participació del Consell 
en la 26a edició del Congrés Internacional d’Infermeres, celebrat el 2017, per 
tal de donar a conèixer els diferents projectes de les infermeres catalanes a les 
infermeres estrangeres que visitaven l’estand del CCIIC. 

Finalitzat el Congrés es va acordar mantenir la website com a portal dels 
projectes de les infermeres del nostre país a les infermeres de mon.

Aquest 2018 s’han afegit els següents projectes:

• APANICU 1.0 : Sistema automàtic per a la valoració del dolor dels nounats 
ingressats a les unitats de cures intensives, presentat pel CODITA
• Eficacia del Programa de Ejercicios de Otago aplicado de forma grupal 
versus individual para disminuir la probabilidad de caídas de personas entre 
65-80 años no institucionalizadas en la provincia de Lleida, presentat pel 
COILL.
• Programa de continuïtat assistencial a l’alta Puerperal i Neonatal Precoç, 
presentat pel COIGI.

CATALANURSES.CAT
Catalanurses.cat
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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.
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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: Núria Cuxart Ainaud (titular), 
M. Lluïsa Brull i 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 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: Rosa Bayot Escardívol  
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: Rosa Bayot Escardívol 
(presidenta), Núria Balaguer Cerdà, Lucía Pla Saborit i Yolanda Morales Lozano

  

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.
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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).
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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.

  

3.1.21 CONSELL ASSESSOR DE VACUNACIONS

El Consell Assessor de Vacunacions és un òrgan consultiu adscrit a la Secretaria 
de Salut Pública, per a l’assessorament en les decisions de política vacunal als 
efectes de garantir-ne la màxima seguretat, eficàcia i eficiència.

Representants:
Silvia Martín Valle.
Antonia Sánchez-Pajares Romero.

  

3.1.22 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.
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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

  

3.3 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.

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: Núria Cuxart Ainaud
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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

Grups de treball tutors de residents salut mental de Catalunya. Espai.

Grup de treball especialitat salut mental. Espai.

Grup de Treball d’Infermeres del programa de suport a la salut mental en 
l’atenció primaria. Espai.
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participacions
INSTITUCIONALS
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4. PARTICIPACIÓ EN ACTES I JORNADES

• Degana. Acte presentació a Girona de l’estudi “Salut, estils de vida i condicions 
de treball de les infermeres i infermers de Catalunya” Assistència consellers de 
Girona i membres Junta COIGI. 15.1.2018

• Degana. Acte presentació a Tarragona de l’estudi “Salut, estils de vida i 
condicions de treball de les infermeres i infermers de Catalunya” Assistència 
consellers de Tarragona i membres Junta CODITA. 16.1.2018

• Degana. Debat ARES/ATIC organitzat pel Col·legi de Barcelona. 19.1.2018

• Degana. Jornada FEATE (Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat 
Sense Afany de Lucre) de presentació de l’Article de posicionament sorgit del 
Projecte Atenció Centrada en la Persona. 24.1.2018

• Degana i consellera Glòria Jodar. Segona reunió amb la Direcció General de 
Planificació en Salut (DGPS) i la Direcció de l’Estratègia Nacional d’Atenció 
Primària i Salut Comunitària (ENAPISC) pel seguiment del desenvolupament de 
l’ENAPISC. 2.2.2018

• Secretària. Reunió constitutiva del Grup de coordinació permanent de 
l’Observatori per a la Igualtat de Gènere (OIG) 7.2.2018

• Degana i representants Col·legis. Acte d’investidura de Doris Grinspun com a 
doctora honoris causa per la Universitat de Lleida. 8.2.2018

• Degana. Reunió de les dones de les Juntes de l’Associació Intercol·legial, i 
les membres de la Sectorial Social, Ensenyament i Humanitats per organitzar 
conjuntament el Dia Internacional de les Dones. 15.2.2018

• Degana. Acte de celebració del 25è aniversari de Blanquerna Salut. 15.2.2018
Degana. Assemblea General Ordinària Cercle de Salut. 26.2.2018

• Degana. Entrevistes mitjans Balears: “Al Dia” (magazín matinal de IB3 ràdio) i 
Ara Balears. 6.3.2018

• Degana. Acte amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les 
Dones, coorganitzat per les deganes i presidentes dels Consells i Col·legis de 
l’Associació. 7.3.2018

• Degana. Ponència “Paraules que ens fan visibles” dins la sessió organitzada pel 
Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears, amb motiu del Dia Internacional 
de les Dones. 8.3.2018

• Secretària. Participació en la taula rodona: L’atenció psicosocial de la malaltia 
avançada: un dret? en el marc del X Congrés de la Societat Catalano-Balear de 
Cures Pal·liatives celebrat a Tarragona.  10.3.2018

• Degana, presidents i altres membres. Participació a les Jornadas de Reflexión 
de la Organización Colegial de Enfermería. Toledo. 16 a 17.3.2018

• Degana. Acte de presentació nou model d’atenció sanitària integrada a les 
persones que viuen en centres residencials per a gent gran, elaborat en el marc 
del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS). 
3.4.2018
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• Degana participació taula rodona “Salut per a tothom”. Acte Dia Mundial de la 
Salut 2018, organitzat pel Departament de Salut.  6.4.2018

• Degana, Comitè Honor XXV Congreso de la Sociedad Española de Enfermería 
Geriátrica y Gerontológica (SEEGG). 12 i 13.4.2018 

•  Degana. Acte presentació a Manresa (COIB) de l’estudi “Salut, estils de vida i 
condicions de treball de les infermeres i infermers de Catalunya”. 17.4.2018

• Degana. Conferència sobre prescripció infermera en el marc de la VII Jornada 
d’Infermeria i Fisioteràpia de Lleida. Participació també en l’acte de presentació 
de l’estudi “Salut, estils de vida i condicions de treball de les infermeres i 
infermers de Catalunya” del Col·legi de Lleida, en el marc també d’aquesta 
jornada. 18.4.2018

• Degana participació acte clausura XIV Congrés de l’AIFiCC - 18 i 19 d’abril a 
Tarragona. 19.4.2018

• Degana. Sopar Homenatge d’Helena Ris. 26.4.2018

• Isabel Salgado. Participació acte inaugural III Congreso Internacional “Género, 
Ética y Cuidado”. 16.5.2018

• Degana. Inauguració Festa Jubilats i Benvinguda Nous Col·legiats Col·legi de 
Tarragona. 18.5.2018

• Degana. Conferència “Situació del decret català d’Infermeria d’Emergències 
Prehospitalàries” en el marc de la 2a Jornada del Grup d’Infermeria d’Urgències i 
Emergències del Col·legi d’infermeres i Infermers de Barcelona. 

• Degana i consellers de Barcelona. Sessió de treball amb el Col·legi Oficial 
d’Infermeria de les Illes Balears. 29.5.2018

• Isabel Salgado. Acte oficial de presentació de la Guia del part a casa de 
Catalunya. 31.5.2018

• Roser Font (GT Contencions COIB) en representació degana. Trobada amb el Dr. 
Thomas Emmenegger - Contenció 0 en els serveis assistencials. 7.6.2018

• Degana. Jornades: Tortura i violència institucional a l’Estat Espanyol, on 
es presenta l’Informe Anual del 2017 de la Coordinadora per a la Prevenció i 
Denúncia de la Tortura a la presó Model de Barcelona. 7.6.2018

• Degana. Acte celebració del Dia de l’Advocacia i l’entrega del V Premi “Valors” 
14.6.2018

• Degana. Acte de Graduació de la vint-i-tresena promoció de Titulats en 
Infermeria i Fisioteràpia i la tretzena promoció de Titulats en Nutrició Humana i 
Dietètica Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. 18.6.2018

• Degana. Conferència  “Demografia infermera”, en la VIII Jornada de Recerca, 
Docència i Gestió Clínica en COT: Competències d’infermeria al S.XXI. Parc Taulí. 
Degana. Jornada Dia Internacional de suport a les víctimes de la tortura: 
“El respecte als drets humans en la immobilització i contenció mecànica de 
persones privades de llibertat”. 26.6.2018

• Consellera Dolors Llorens. Acte de cloenda de l’Assemblea General Ordinària de 
La Unió. 28.6.2018

S.XXI
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• Conseller nat Albert Tort. Acte de Graduació de la VI promoció de Graduats/des 
en Infermeria de l’Escola Superior d’Infermeria del Mar. 28.6.2018

• Conseller nat Albert Tort. Compareixença de la consellera de Salut davant 
la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya per tal d’informar sobre els 
objectius i les actuacions del Departament de Salut en la legislatura actual. 
29.6.2018

• Degana. Acte de cloenda de la Conferència Nacional d’Esquerra Republicana. 
1.7.2018

• Degana i conseller nat Albert Tort. Reunió amb el director de l’Associació de 
Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU Catalunya)  6.7.2018

• Degana. Reunió Sessió de treball ACEBA-CCIIC. ACEBA és l’Associació Catalana 
d’Entitats de Base Associativa que representa els centres de salut autogestionats 
de Catalunya. Som les Entitats de Base Associativa (EBA). Formem part de la 
xarxa pública de salut 7.9.2018

• Degana. Acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. 
10.9.2018

• Conselleres Gloria Jodar i Marta Olivares. Tram reservat a les entitats en motiu 
de l’11 de setembre. 11.9.2019

• Degana. “Fórum Europa. Tribuna Catalunya” con el Sr. Roger Torrent, president 
del Parlament de Catalunya. 13.9.2018

• Consellera Dolors Llorens i Conseller Albert Tort . Acte Presentació +Futur de la 
Unió Catalana d’Hospitals. 13.9.2018

• Degana. Cimera professional amb la Consellera de Salut- Actualització de les 
polítiques de planificació i d’ordenació professionals d’acord amb les necessitats 
de salut emergents i els models assistencials que se’n deriven. 19.9.2018

• Degana i presidents Col·legis. Reunió del president del Consell Assessor de 
Salut de la consellera amb representants dels òrgans col·legiats de la professió 
infermera. 2.10.2018

• Degana. Jornada de debat tècnic I Fòrum de Diàleg Professional. 17.10.2018
Enric Mateo. Participació a la roda de premsa del Departament de Salut sobre la 
Campanya vacunació antigripal. 18.10.2018

• Marc Fortés. I FORUM BIB. 24.10.2018

• Degana i consellera Dolors Llorens, presentació i ponent respectivament, 
de la sessió de Consens dels Indicadors d’Avaluació de les Cures Infermeres. 
25.10.2018

• Degana. Entrevista amb periodista diari La Razón. 26.10.2018

• Degana. Presentació de la conferència inaugural de Rosamaría Alberdi en el XVI 
Congreso Nacional y XI Internacional de Historia de la Enfermería. 29.10.2018

• Degana. Congrés Catalunya Futur. Presentació de les conclusions finals de: 
Sanitat i Benestar Social. 8.11.2018



MEMÒRIA EXERCICI 2018

44

• Degana, membres del Consell Plenari i Juntes Col·legis. Acte de presentació del 
cava solidari Bertha i guanyadors de la Beca Bertha. 9.11.2018

• Degana. Participant Taula Rodona “El professional del futur”, organitzada pel 
Departament de Salut, la Gerència Territorial Metropolitana Sud i l’Hospital de 
Bellvitge. 12.11.2018

• Degana. Tancament Jornada: Rols avançats en infermeria, organitzada per la 
Càtedra de Gestió Direcció i Administració Sanitàries. 21.11.2018

• Degana. Acte Institucional de commemoració del Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència envers les Dones. 25.11.2018

• Degana. Segon debat expert ATIC/NANDA. 26.11.2018

• Degana. 2a. Jornada Tècnica Fòrum de Diàleg Professional. 28.11.2018

• Degana. Reunió a Presidència de la Generalitat, amb el coordinador per l’Impuls 
per la Reforma Horària, com a entitat signant del Pacte per a la Reforma Horària. 
30.11.2018

• Acte Institucional Dia Mundial de la Sida 2018. 1.12.2018

• Degana. Acte de commemoració 70è aniversari de la Declaració Universal dels 
Drets Humans. 10.12.2018

• Degana. Inauguració de la Jornada d’Innovació, Recerca i Ajuda Humanitària 
2018 organitzada pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona

• Degana. Reunió campanya Nursing Now! a la Sub-direcció General d’Ordenació 
i Desenvolupament Professional. 20.12.2018
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5.1 RESUM D’ACTIVITATS

• Eleccions al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona. Guanyadora 
la candidatura encapçalada per Alicia Rey Miguel. Són les primeres eleccions 
col·legials realitzades per sistema electrònic. Designació per part del COIGI 
de les noves conselleres al Consell Plenari, membres del Consell Assessor i 
representants en Comissions.

• Incorporació de la professió infermera al Bicing. El Consell va demanar a 
Bicing, l’empresa que gestiona el transport urbà basat en l’ús compartit de la 
bicicleta, que incorporés la professió infermera en la llista d’opcions que l’usuari 
ha d’escollir com a professió quan s’abona al servei. Atenent la mateixa, Bicing va 
incorporar la professió infermera en el desplegable de la seva web.

AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT

• Publicació i tramesa de les Consideracions en relació al recurs 
d’inconstitucionalitat contra la Llei 09/2017, d’universalització de l’assistència 
sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, 
manifest de suport extret de la intervenció de la degana en el debat celebrat el 
dia 6 d’abril  “La salut, un dret per a tothom”, organitzat pel Departament de Salut 
en el marc del Dia Mundial de la Salut 2018. 

• Intervencions de la degana en premsa sobre la sentència del TSJC per la 
qual s’anul·la la instrucció del CatSalut sobre l’Accés a l’assistència sanitària 
de cobertura pública del CatSalut als ciutadans estrangers empadronats a 
Catalunya que no tenen la condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema 
Nacional de Salut.  Pendent de les decisions del nou govern espanyol respecte 
a la derogació del Reial Decret 16/2012 i la recuperació de la universalització en 
l’assistència sanitària.

• Després de la presentació del Pla interdepartamental d’atenció i interacció 
social i sanitària (PIAISS), per part del Departament de Salut i Departament de 
Treball es va elaborar el document: “Model Atenció Sanitària Integrada a les 
persones que viuen en centres residencials per a gent gran”, que es va remetre 
al CCIIC per a les seves observacions, havent-se remés en temps i forma les 
consideracions al mateix.    

• Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC).  
Continuïtat 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 del projecte. Posteriorment es crea el Consell Assessor de 
l’ENAPISC en el que hi participen representants designats pel CCIIC. 

• Primer contacte amb la nova consellera de Salut, Alba Vergés. En la reunió 
celebrada se li exposen els temes prioritaris de la professió, com són, entre 
d’altres, la prescripció infermera, reconeixement de les categories professionals 
especialistes, condicions de treball i precarietat, problemàtica de l’acreditació a 
l’AQU, etc

• Participació en la Cimera Professional (també anomenat Fòrum Diàleg 
Professional). Convocada pel Departament de Salut amb tots els agents i entitats 
del sector salut, amb l’objectiu d’iniciar en els propers mesos un procés de debat 
per tal d’actualitzar les polítiques de planificació i d’ordenació professionals 
d’acord amb les necessitats de salut emergents i els models assistencials que 
se’n deriven. 
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• Posicionament conjunt davant la minsa presència del col·lectiu infermer a la 
composició del nou Consell Assessor de Salut. Reccions a les xarxes i publicació 
a la web del document Reflexions dels Col·legis Professionals i Societats 
Científiques Infermeres sobre la urgència de prendre posició sobre l’aportació 
infermera a Catalunya. Reunió mantinguda amb el president del Consell 
Assessor de Salut. Finalment, la consellera de Salut va nomenar una infermera 
més,  Pilar Espelt Aluja. 

• Reunions de treball amb la directora general d’Ordenació Professional i 
Regulació Sanitària, Neus Rams, per parlar de la prescripció infermera, així 
com del Model especialista a Catalunya i reconeixement de les categories 
professionals.

• Reunió amb la nova directora general de Planificació en Salut, Cristina Nadal 
en motiu de l’Informe expert al voltant de la utilització del llenguatge ATIC a l’ICS, 
atenent l’encàrrec que la degana va rebre de l’anterior directora de Planificació 
del Departament de Salut de mediar en aquest conflicte. S’explica també els 
treballs relacionats amb el model especialista i la manca d’infermeres en llocs 
de presa de decisions.

• Reunió mantinguda amb el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella 
per transmetre els mateixos temes exposats en el seu dia a la Consellera de 
Salut relatius a la situació de la professió infermera a Catalunya i per explorar 
possibles col·laboracions. Pel que fa a la signatura electrònica el director del 
CatSalut es va comprometre a trobar una solució.

• Consell de la Professió Infermera de Catalunya. En la reunió celebrada en 
novembre de 2018 es varen plantejar prioritàriament les novetats en relació amb 
la regulació de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments 
d’ús humà i productes farmacèutics per part de les infermeres i els infermers 
a Catalunya, la presentació del projecte Consensus Prescripció Infermera, i 
també es va donar informació sobre el projecte “Nursing Now” i l’adhesió del 
Departament de Salut.

• 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 modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el 
procediment de mediació en les relacions de consum pel qual es regulen els 
coneixements i competències que han d’acreditar les persones mediadores de 
consum i el procediment d’acreditació de les entitats mediadores que ho sol.
licitin.

• Projecte d’ordre per la qual es crea la Comissió Assessora en teràpies 
complementàries per tractar el càncer i d’altres malalties greus.
Proposta d’acord pel qual s’autoritza la constitució del Consorci Sanitari de l’Alt 
Penedès i Garraf (CSAPG).

AMB EL CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

• Assistència de la degana els dies 16 i 17 de març a les Jornadas de Reflexión 
de la Organización Colegial 2018. Posteriorment es creen diferents comissions 
de treball en les que hi ha representació tant del Consell com dels Col·legis 
Catalans.

• Com a membre del Pleno, la degana també ha assistit a la reunió anual 
celebrada en octubre de 2018.

sol.licitin
sol.licitin
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COOPERACIÓ INTERCOL·LEGIAL 

• Debats ATIC/NANDA organitzat pel Col·legi de Barcelona,  al que assisteixen 
com a públic representants de la resta de col·legis catalans. Publicació per part 
del COIB de l’Informe del debat expert sobre els llenguatges ATIC i NANDA-I.

• Participació dels Col·legis de Tarragona, Lleida i Girona en la 5a Setmana 
Natural, organitzada per la Comissió de Teràpies Naturals del Col·legi de 
Barcelona, i que va tenir lloc del 6 al 9 de març. 

• En motiu de argument de la Setmana mundial de la immunització, s’elabora el 
document conjunt: Protegits col·lectivament: #LesVacunesFuncionen. (Consell 
de Col·legis de Metges de Catalunya, el Consell de Col·legis Farmacèutics de 
Catalunya, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs  i Estomatòlegs de Catalunya i el propi 
Consell de Col·legis d’infermeres i infermers de Catalunya).

• Sessió de treball celebrada el 29 de maig amb representants del Col·legi Oficial 
d’Infermeria de les Illes Balears, amb motiu de la petició d’adopció del Codi 
d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya.

• Conveni de col·laboració amb l’Associació Dret a Morir Dignament. Després 
de signar el conveni amb el Col·legi de Barcelona, per part de l’associació es va 
demanar estendre’l també amb els Col·legis de Lleida, Girona i Tarragona. Per 
part del Consell es va facilitat el contacte per aquesta finalitat.
2ª Jornada Infermera de Recerca i Innovació en Salut Mental, Puges al tren?, 
organitzada per la Vocalia de Salut Mental del Col·legi de Barcelona. A proposta 
d’aquesta, es va aprofitar per fer la presentació de la recerca del Consell “Anàlisi 
de l’entorn infermer a l’àmbit de la Salut Mental a Catalunya”, a càrrec de la 
investigadora principal Rosa Suñer. 

• Reunió conjunta dels representants dels Consells i els Col·legis d’Infermeres i 
els de Farmacèutics arrel del conflicte generat fora de Catalunya en relació a la 
Farmàcia Comunitària. En la mateixa es va acordar la celebració d’una jornada 
de treball conjunta per al 2019.
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5.2 PRESCRIPCIÓ INFERMERA 

5.2.1 DECRET CATALÀ PI

• En resposta a la petició de la degana, en data 12 de gener la Direcció General 
d’Ordenació  Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut 
confirma que la situació en relació a  l’administració de vacunes no ha canviat, 
així, les infermeres poden administrar les vacunes sistemàtiques sense 
prescripció mèdica com fins ara.  Ho reforça la Comissió de Salut  Pública del 
Consejo Interterritorial del  Sistema Nacional de Salud. Ambdós documents 
penjats en la web del Departament de Salut. 
http://www.consellinfermeres.cat/ca/noticies/salut-confirma-que-les-
infermeres-poden-administrar-les-vacunes-sistematiques-sense-
prescripcio-medica-com-fins-ara/

La major part de l’any la tramitació del decret ha estat aturada en motiu de 
l’aplicació de l’article 155. 

Després de la restitució del Govern de Catalunya, es recupera el text que va 
entrar a tramitació i va quedar aturat a causa de l’aplicació de l’article 155. S’està 
actualitzant a la llum de les novetats derivades de la sentència del Tribunal 
Constitucional, així com del Reial Decret 1302/2018.

• Finalització de la segona etapa Health Consensus: Treball realitzat amb l’AQuAS 
amb l’objectiu de recollir l’opinió dels professionals sobre el futur desplegament 
de la prescripció infermera per part dels professionals de la salut implicats 
en aquest procés a tot Catalunya. Presentació dels resultats a càrrec de J.M. 
Monguet als membres del Plenari. Reunió a l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya-AQuAS del Consens Online sobre Prescripció Infermera 
(CoPI) per presentar els resultats de l’estudi.

• Elaboració del document: Estàndards de coneixement en el Grau d’Infermeria 
pels àmbits d’interacció: ferides, estomes, dolor i emergències realitzat pel 
COIB per a la identificació dels estàndards de coneixement requerits pel 
desenvolupament del futur decret de prescripció infermera a Catalunya en 
els àmbits: cura de ferides, estomes, dolors i emergències. Aquest document 
constata que els fàrmacs que les infermeres de la pràctica reconeixen que 
usen i indiquen, estan inclosos en els diferents plans docents dels estudis del 
Grau d’Infermeria de totes les universitats catalanes, això demostra que és 
innecessària l’obligació d’una formació complementària a les infermeres per 
poder-se acreditar per prescriure. El Plenari va adoptar aquest treball per a tot 
el territori de Catalunya.

5.2.2 REIAL DECRET ESTATAL PI

• Publicació de la Sentencia 76/2018, de 5 de julio de 2018. Conflicto positivo 
de competencia 1866-2016. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía en relación con diversos preceptos 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. Competencias sobre sanidad y productos farmacéuticos: 
nulidad parcial de un precepto del texto refundido de la Ley de garantías y uso 
racional de medicamentos y productos sanitarios; nulidad de los preceptos 
reglamentarios que atribuyen a la administración del Estado el ejercicio de 
potestades ejecutivas. Entre d’altres, coses, la sentència determina que la 

http://www.consellinfermeres.cat/ca/noticies/salut
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competència d’acreditació és una competència d’execució, i que correspon 
exercir-la a les Comunitats Autònomes.

• Tramesa a audiència normativa del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, de l’escrit d’al·legacions del Consell, dins del tràmit d’audiència 
i informació pública, en relació amb el Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el 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. El text que va sortir a 
informació pública es va modificar per adaptar-se a la sentència del Tribunal 
Constitucional. Es remeten també a la subdirectora general d’Ordenació i 
Desenvolupament Professional per al seu coneixement, i al president del 
Consejo General de Enfermería de España

• Publicació al BOE de 24.10.18 del Real Decreto 1302/2018, de 22 d’octubre, pel 
qual es modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 d’octubre, pel qual es regula la 
indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris 
d’ús humà per part dels infermers. 

• Publicació a la web del Consell del posicionament respecte del Real Decreto 
1302/2018, que també es remet a la directora general d’Ordenació Professional 
i Regulació Sanitària.
http://www.consellinfermeres.cat/wp-content/uploads/Posicionament_
RD_1302-2018.pdf

• Un cop publicat el RD 1302/2018, per part de la directora general d’Ordenació 
Professional i Regulació Sanitària es remet l’esborrany del projecte d’Ordre per 
la qual es regula el procediment d’acreditació de les infermeres i els infermers 
per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments 
i productes sanitaris d’ús humà, per a les seves observacions abans de tramitar 
la seva aprovació. Es van fer arribar diferents esmenes. Abans de finalitzar l’any 
2018 la informació que es va rebre és que finalment serà a través d’un decret i no 
d’una ordre la regulació de l’acreditació.

• Primers treballs esborrany de conveni entre el Consell i l’AQuAS per tal de 
proveir els certificats digitals per les infermeres que facin ús dels sistema de 
receptació electrònica del SISCAT.

http://www.consellinfermeres.cat/wp-content/uploads/Posicionament_RD_1302-2018.pdf
http://www.consellinfermeres.cat/wp-content/uploads/Posicionament_RD_1302-2018.pdf
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5.3 ADHESIONS, SUPORTS I AVALS

• Suport al moviment #EnPijamaACurrar, iniciativa de la infermera Rebeca 
Bruned en resposta a la continuada situació de comercialització de disfresses 
d’infermera amb un uniforme sexualitzat i anacrònic que res te a veure amb la 
professió.

• Suport a la vaga feminista i aturada laboral parcial convocada pel 8 de març, 
més enllà del lloc de treball sinó que inclou les cures, activitat estudiantil i vaga 
de consum.

• Adhesió a  la Campanya mundial Nursing Now! Impulsada per l’Organització 
Mundial de la Salut i el Consell Internacional d’Infermeres, té per objectiu 
promoure l’excel·lència i la centralitat de les cures infermeres com a instruments 
per millorar la salut de la població i disminuir les desigualtats. 

• Suport i aval institucional al Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar 
de l’Escola Superior d’Infermeria del Mar.

• Adhesió a la sol·licitud de la Creu de Sant Jordi de la Fundació per a la Docència 
Sant Llàtzer,  en reconeixement als seus 100 anys d’història dedicats a la 
formació de professionals de la salut.

• Suport al contingut del Documento de consenso de competencias en enfermería 
de urgencias y emergencias, de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias 
y Emergencia (SEMES)

• Suport i aval institucional a la IV Jornada d’Infermeria Urològica de la Fundació 
Puigvert.

• Adhesió del Consell al manifest d’Amnistia Internacional “No consiento”, 
subscrit a través de la web de l’organització.

• Adhesió del Consell al Comunicat Conjunt amb motiu del Dia Mundial de la Sida 
2018.
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5.4 SUBVENCIONS ATORGADES PEL CONSELL

• XXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y 
Gerontológica.  Col·laboració econòmica de 600 euros.

• III Jornades d’Infermeria Hospital Comarcal Palla Tics avencem. Col·laboració 
econòmica de 600 euros.

• II Congrés d’Infermeres Directives de Catalunya. Col·laboració econòmica de 
200 euros, al finançament del Premi al Millor Pòster Digital.

• X Jornades d’Infermeria de les Terres de l’Ebre. Col·laboració econòmica de 600 
euros.

• II Congrés Internacional GESEC. Col·laboració econòmica de  600  euros.
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35.090 Infermeres 

BARCELONA
77,8%

2.416 Infermeres 

LLEIDA
5,35%

XIFRES
XIFRES
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4.009 Infermeres 

TARRAGONA
8,88%

3.598 Infermeres 

GIRONA
7,97%

XIFRES
45.113 

6. TOTAL INFERMERES I INFERMERS COL·LEGIATS 
A CATALUNYA (2018)

(Cens Col·legis a 31.12.17)
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EL CONSELL 
             ALS   mitjans 

                                DE COMUNICACIÓ
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NOTÍCIES DESTACADES

ESTUDI SALUT, ESTILS DE VIDA I CONDICIONS DE TREBALL DE LES 
INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA

Dades a destacar generals de totes les presentacions:

• 58 publicacions / informacions amb un impacte total (audiència) de 19.661.901
• D’aquests, un 44,8% corresponen a mitjans digitals i un 20,6% a premsa escrita (la 
resta són agències, ràdio i TV, amb menys presència)

PRESENTACIÓ GIRONA 15 Gener

16.1.2018 cadenaser.com
L’excés de feina i la precarietat provoca ansietat i depressió als professionals de la 
infermeria
http://app.brandrain.com/cache/index/NTkyMzk3MzMyLzQvMjA1

16.1.2018 El Punt Avui Gironines, LOCAL Comarques Gironines
La infermeria vol menys càrrega de treball i més sou
http://mynmedia.mynews.es/noticies/
intelligence/?dre=PCT201801160076&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True

16.1.2018 abc.es Actualidad / Última Hora
Un tercio de enfermeras catalanas, en riesgo de sufrir problemas de salud mental
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2713066

PRESENTACIÓ TARRAGONA 16 Gener

17.1.2018 tac12 Tarragona
Una de cada tres infermeres podria patir depressió o crisi d’ansietat
http://www.tac12.tv/tarragona/arxiu-tarragona/item/2136-una-de-cada-tres-
infermeres-catalanes-en-risc-de-desenvolupar-problemes-de-salut-mental

17.1.2018 Tarragona Ràdio Digital, Radio / Televisión
Un estudi analitza les condicions laborals i de salut dels professionals de la 
infermeria
http://www.tarragonaradio.cat/noticia/un_estudi_analitza_les_condicions_
laborals_i_de_salut_dels_professionals_de_linfermeria/51985

PRESENTACIÓ MANRESA 17 Abril

18.4.2018 Regió 7 General, SOCIEDAD SOCIETAT
El 35% d’infermeres té risc de malaltia mental, segons l’estudi presentat a Manresa
http://mynmedia.mynews.es/noticies/
intelligence/?dre=RE7201804181027&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True

18.4.2018 regio7.cat Digital, Comunidades autónomas y provincias
El 35% d’infermeres té risc de malaltia mental, segons l’estudi presentat a Manresa
http://www.regio7.cat/manresa/2018/04/18/35-dinfermeres-risc-malaltia-
mental/470941.html

17.4.2018 regio7.cat Digital, Comunidades autónomas y provincias
Una de cada tres infermeres , en risc mental segons un estudi presentat a Manresa
http://www.regio7.cat/manresa/2018/04/17/tres-infermeres-risc-mental-
segons/470911.html

cadenaser.com
http://app.brandrain.com/cache/index/NTkyMzk3MzMyLzQvMjA1
http://mynmedia.mynews.es/noticies/intelligence/?dre=PCT201801160076&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True
http://mynmedia.mynews.es/noticies/intelligence/?dre=PCT201801160076&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True
abc.es
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2713066
http://www.tac12.tv/tarragona/arxiu-tarragona/item/2136
http://www.tarragonaradio.cat/noticia/un_estudi_analitza_les_condicions_laborals_i_de_salut_dels_professionals_de_linfermeria/51985
http://www.tarragonaradio.cat/noticia/un_estudi_analitza_les_condicions_laborals_i_de_salut_dels_professionals_de_linfermeria/51985
http://mynmedia.mynews.es/noticies/intelligence/?dre=RE7201804181027&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True
http://mynmedia.mynews.es/noticies/intelligence/?dre=RE7201804181027&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True
regio7.cat
http://www.regio7.cat/manresa/2018/04/18/35-dinfermeres-risc-malaltia-mental/470941.html
http://www.regio7.cat/manresa/2018/04/18/35-dinfermeres-risc-malaltia-mental/470941.html
regio7.cat
http://www.regio7.cat/manresa/2018/04/17/tres-infermeres-risc-mental-segons/470911.html
http://www.regio7.cat/manresa/2018/04/17/tres-infermeres-risc-mental-segons/470911.html
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PRESENTACIÓ LLEIDA 18 Abril

16.4.2018 La Mañana Digital Actualidad/Ultima hora
El paper de les infermeres i els fisioterapeutes, cabdal per a la salut de la població
http://www.lamanyana.cat/detall-noticies/article/el-paper-de-les-infermeres-i-els-
fisioterapeutes-cabdal-per-a-la-salut-de-la-poblacio/

19.4.2018 7Accents Digital Local Lleida
La salut mental de les infermeres, més vulnerable que la d’altres professionals sanitaris
https://www.7accents.cat/noticia/12738/la-salut-mental-de-les-infermeres-mes-
vulnerable-que-la-daltres-professionals-sanitaris

19.4.2018 La Mañana General, REGIONAL LOCAL
Las enfermeras vinculan la precariedad laboral con el riesgo para su salud mental
http://mynmedia.mynews.es/noticies/
intelligence/?dre=LMP201804190046&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True

19.4.2018 El Segre, G, REGIONAL 
Las enfermeras, más propensas a sufrir problemas de salud mental
http://mynmedia.mynews.es/noticies/
intelligence/?dre=ESG201804190028&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True

19.4.2018 El Segre en Català, REGIONAL LLEIDA
Les infermeres, més propenses a patir problemes de salut mental
http://mynmedia.mynews.es/noticies/
intelligence/?dre=ESC201804190027&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True

19.4.2018 Territoris.cat Digital, Local
La salut mental de les infermeres, més vulnerable que la d’altres professionals sanitaris
http://www.territoris.cat/articulo/segria/salut-mental-infermeres-mes-vulnerable-d-
altres-professionals-sanitaris/20180419195700047656.html

http://www.lamanyana.cat/detall-noticies/article/el
https://www.7accents.cat/noticia/12738/la
http://mynmedia.mynews.es/noticies/intelligence/?dre=LMP201804190046&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True
http://mynmedia.mynews.es/noticies/intelligence/?dre=LMP201804190046&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True
http://mynmedia.mynews.es/noticies/intelligence/?dre=ESG201804190028&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True
http://mynmedia.mynews.es/noticies/intelligence/?dre=ESG201804190028&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True
http://mynmedia.mynews.es/noticies/intelligence/?dre=ESC201804190027&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True
http://mynmedia.mynews.es/noticies/intelligence/?dre=ESC201804190027&tipus=pdf&idCarpeta=9750&fromEmail=True
Territoris.cat
http://www.territoris.cat/articulo/segria/salut-mental-infermeres-mes-vulnerable-d-altres-professionals-sanitaris/20180419195700047656.html
http://www.territoris.cat/articulo/segria/salut-mental-infermeres-mes-vulnerable-d-altres-professionals-sanitaris/20180419195700047656.html
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BECA BERTHA AL MILLOR PROJECTE DE RECERCA 
AMB IMPACTE SOCIAL 
 
13.11.2018 Nació Ripollès, 14/11/2018, Digital, Comarcal
Beca Bertha, fins a 12.000 euros per a la recerca
https://www.naciodigital.cat/cupatges/noticia/5502/beca/bertha/fins/12000/
euros/cuidadores/persones/amb/demencia
 
14.11.2018 Digital, VilaWeb
L’escola del Cuidar d’Amposta per a cuidadors de persones amb demència 
guanya la Beca Bertha
https://www.vilaweb.cat/noticies/lescola-del-cuidar-damposta-per-a-
cuidadors-de-persones-amb-demencia-guanya-la-beca-bertha/

14.11.2018 Cupatges.cat, Digital, Alimentación, Bebidas
Beca Bertha, fins a 12.000 euros per a la recerca
https://www.naciodigital.cat/cupatges/noticia/5502/beca/bertha/fins/12000/
euros/recerca

14.11.2018 gencat.cat, Digital, Sanidad Pública
L’escola del Cuidar, un projecte de suport a cuidadors de persones amb 
demència, guanya la Beca Bertha
http://ics.gencat.cat/ca/detall/noticia/GTTE_Escola_del_Cuidar

14.11.2018 Aguaita,Digital, Sociedad
L’escola del Cuidar d’Amposta per a cuidadors de persones amb demència 
guanya la Beca Bertha
http://www.aguaita.cat/noticia/13507/escola/cuidar/amposta/cuidadors/
persones/amb/dem/ncia/guanya/beca/bertha

https://www.naciodigital.cat/cupatges/noticia/5502/beca/bertha/fins/12000/euros/cuidadores/persones/amb/demencia
https://www.naciodigital.cat/cupatges/noticia/5502/beca/bertha/fins/12000/euros/cuidadores/persones/amb/demencia
https://www.vilaweb.cat/noticies/lescola
Cupatges.cat
https://www.naciodigital.cat/cupatges/noticia/5502/beca/bertha/fins/12000/euros/recerca
https://www.naciodigital.cat/cupatges/noticia/5502/beca/bertha/fins/12000/euros/recerca
gencat.cat
http://ics.gencat.cat/ca/detall/noticia/GTTE_Escola_del_Cuidar
http://www.aguaita.cat/noticia/13507/escola/cuidar/amposta/cuidadors/persones/amb/dem/ncia/guanya/beca/bertha
http://www.aguaita.cat/noticia/13507/escola/cuidar/amposta/cuidadors/persones/amb/dem/ncia/guanya/beca/bertha
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