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MEMÒRIA EXERCICI 2019

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)
Alícia Rey i Miguel, tresorera (COIGI)
Albert Tort i Sisó, conseller nat (COIB) 
Glòria Jodar i Solà, consellera (COIB) 
Marta Olivares i Obis, consellera (COIB)
Rosamaria Alberdi i Castell, consellera (COIB)
Dolors Llorens i Basses (COIB)
M. Montserrat Duch i Clavé, consellera (COILL)
Mercè Porté i Llotge, consellera (COILL).
Manuela Bonillo i Caballero, consellera (CODITA)
Gerard Mora i López, conseller (CODITA)
Cristina Montero i Parés, consellera (COIGI)
Natàlia Ventura i Taberner, consellera (COIGI) 

Sessions celebrades: 10
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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)
Brígida González i Penas (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: 3
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1.5 COMISSIONS I GRUPS DEL CONSELL

 
1.5.1 COMISSIÓ DE LLEVADORES

MEMBRES

Isabel Salgado i Poveda, coordinadora (COIB).
Representant Comissió Maternoinfantil Departament de Salut.
Montserrat Carreras i Caballero (CODITA)
Margarida Franch i Ferrer (COIGI)
Anna Isabel Fernández i Cuesta, (COILL)
Noemí Obregón i Gutiérrez (COIB)
Lucía Alcaraz i Vidal, Associació Catalana Llevadores
Rafael Escuriet i Peiró. Departament de Salut

Reunions celebrades: 5

MEMÒRIA RESUM D’ACTIVITATS

••• Estudi MidconBirth

• Estudi per 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.

••• Conferència MUNet

• Participació d’alguns membres de la Comissió en la 1ª Conferència europea 
Midfiwery unit network (MUNet), celebrada els dies 4 i 5 de novembre a 
Barcelona. 

••• DIU

•  Es tracta la inserció del DIU per part de llevadores. 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. 

• Es té coneixement de hi ha nombroses consultes individuals de llevadores 
amb dubtes sobre si entrava en les nostres competències posar DIUs o no. 

• L’Associació Catalana de Llevadores vol  posicionament per poder fer la 
recomanació com a societat científica. 

• Cal tenir clar les condicions necessàries i competencials per prescriure i 
col·locar el DIU per evitar el conflicte amb el col·lectiu mèdic.

• La iniciativa no ha vingut des de l’ICS, sinó de directrius de la OMS la 
plataforma “Más planificados, más salud!” que té com a objectiu millorar 
l’accés de les dones als mètodes anticonceptius. 

• Hi ha territoris on les llevadores posen DIU conjuntament amb els ginecòlegs 
per millorar l’accessibilitat. La SCC té un posicionament a favor. 
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•  La Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia ha consultat a l’assessoria 
jurídica del COMB dient que a la nostra formació no s’hi contempla la inserció 
d’un DIU.

• El DIU de Cu és un producte sanitari i depèn del territori ho indica el metge 
o no.

• Per protocol no cal fer ecografia abans ni després i s’han de realitzar 12 
insercions per arribar a expertesa.

• Amb el Departament de Salut estan estudiant que els LARC siguin gratuïts 
al menys fins als 25 anys o fins als 30. Kyleena per nul·lípares no es prescriu 
a tots els territoris.

• En la reunió amb la degana del Consell i Isabel Pera, aquesta darrera 
indica que les competències venen determinades per contingut curricular i 
normativa especifica. Ni un proveïdor de serveis ni comercial pot determinar 
la competència professional. I la degana manifesta que cal fer document de 
fonamentalment de la pràctica i anar al CatSalut.

• Els protocols europeus recomanen els LARC en joves.

• Passar llistat de productes que utilitzem i veure com estan catalogats.

• El Consell reconeix que les llevadores poden fer aquesta pràctica, des del 
reconeixement de la competència i s’aprovaria en Junta.

•  Isabel Pera insta a fer Protocol de Bona Pràctica.

••• Ingressos i altes per llevadores

• Es detecta 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. Al respecte, es diu que s’ha d’informar a la degana i reunir-se amb ella 
perquè a través de convidar experts s’emeti un informe jurídic clarificador.
• Pendent resposta (dictamen) enviada per mail a la Sra. Núria Cuxart ,en 
relació a fer els ingressos de dones que inicien procés de part , admissió als 
hospitals i la col·locació de DIU.

• S’aprofitarà la mateixa reunió per parlar sobre el dictamen jurídic al 
respecte.

• Des del CCPI es demanarà reunió amb la degana.

• Es comenta la dificultat per donar les altes o ingressos relacionada amb el 
programa informàtic on el procés obstètric es considera urgent i es vincula a 
un obstetra/metge.

• El problema és que és un error de concepte, el part es considera una 
patologia, i ha de ser una alta mèdica. Una partera no és una malalta, per 
tant no ingressa per problema mèdic. Això ho revisarà Isabel Pera.

• Com a objectiu del Nursing Now Catalunya està el fet que les llevadores 
puguin donar altes als hospitals de Catalunya. Aquests objectius operatius 
són els que ha de “comprar” la Consellera.

• Proposem com a objectiu del Nursing Now que tots els parts eutòcics els 
puguin fer les llevadores.
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• “Observació en un procés fisiològic” seria el concepte del part atès per la 
llevadora.

• Crear indicadors per a activitats complementàries o tècniques derivades 
de l’atenció a les diferents àrees d’atenció. Valorar els temps de suport 
emocional als diferents processos com dol perinatal, ca de mamma, dolents 
resultats obstètrics. Temps de complimentació de registres. 

- Ingressos i altes per llevadores.
- Parts eutocics realitzats per llevadores.
- Llevadores realitzaran altes als hospitals.

••• Càrregues de treball durant el procés de part

• Estudi iniciat de càrregues de treball durant el procés de part ( I.Salgado-N.
Obregon) en sales de parts amb l’objectiu de conèixer i quantificar els 
temps de cures de llevadores que es requereixen en assistència ginecologia 
obstètrica, gestant amb patologia obstètrica, app i puerperi immediat. 

••• Llibre blanc de la llevadora

•  Està molt avançat. Margarita Garcia de Vicuña s’incorporarà com a 
revisora del llibre.

• Al llibre blanc cal que constin els Indicadors de tècniques, atenció al dol, 
ingressos i altes fetes per llevadores. Introduir les diferent àrees on hi ha 
llevadores.

••• Interrupció Voluntària Embaràs (IVE)

• Es tracta el tema de les IVEs per part de les llevadores de l’ASSIR. Que no 
consti IVEF com a tipologia de visita de les dones que sol·liciten informació 
per a la IVE ja que qualsevol persona que treballi amb ecap pot veure quines 
dones han estat visitades per aquest concepte, la qual cosa, està molt 
protegida per la llei. 

• També es tracta el tema del consentiment informat de la IVEF ja que el surt 
el nom de la llevadora conforme informa i el ginecòleg només com a persona 
que dona la medicació.

••• Previsió de llevadores ens els propers anys

• Es tracta el tema de la previsió de llevadores per als propers anys, per 
valorar si podem fer alguna mesura de pressió i també saber si el CatSalut 
o el Ministerio poden fer quelcom per pal·liar la mancança de professionals.

I.Salgado-N.Obregon
I.Salgado-N.Obregon
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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

En total s’han realitzat 5 reunions al llarg de l’any per dinamitzar les diverses 
accions i línies estratègiques del grup. 

Les memòries de totes les reunions estan a disposició de Consell i del Col·legi i 
s’ha distribuït als quatre Col·legis provincials per part dels seus representants. 
Poden adjuntar totes les actes de les reunions en aquest document si es precisa. 
Dates de reunions: 23 de gener 2019, 20 de febrer 2019, 24 d’abril 2019, 6 de juny 
2019 i 18 de desembre 2019

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

El grup de treball ha dinamitzat un segon Concurs “La infermera la teva aliada 
per deixar de fumar” dirigit a les infermeres i estudiants 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 40 persones, hi va haver 3654 participacions i el post més votat va 
obtenir 800 likes. El resum executiu, a continuació:
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••• Suport a la setmana sense fum 2019 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 Comunitaria (semFYC) i CAMFiC a Catalunya, que des de l’inici ha 
comptat amb el Suport del Departament de Salut i ha estat  organitzada pel 
Programa Atenció Primària Sense Fum a Catalunya (AIFICC, CAMFiC i ASPCAT). 
Progressivament altres nivell assistencials, xarxes i entitats comunitàries i ens 
locals s’han anat implicant en la seva celebració.

L’objectiu de la Setmana Sense Fum és sensibilitzar la població de la importància 
que té per a la salut el fet de no iniciar-se o d’abandonar el consum del tabac  
i poder gaudir d’un ambient lliure de fum. Cada any, aquesta setmana, té un 
lema diferent amb la intenció de destacar un tema en concret. Per facilitar la 
consecució d’aquets objectius, tots els anys s’editen materials divulgatius 
específics i es faciliten propostes d’activitats comunitàries.

Des de fa quatre anys, els organitzadors volen implicar a més organitzacions, 
incloent els Consells dels Col·legis professionals. Es per això, que vàrem 
participar durant el 2019 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. 

La Sra. Raquel Sanz ha actuat com a representant del grup del treball en les 
sessions organitzatives de la Setmana sense fum 2019 assistint a les 6 reunions 
d’organització: 31 de gener, 7 de març, 27 de març, 24 d’abril, 3 de juliol i 21 de de 
novembre 2019.

 ••• Participació al Consell Assessor de Tabaquisme

L’any 2019 s’ha participat en una reunió del Consell Assessor de Tabaquisme el 
21 de maig del 2019 en la qual va assistir la Dra. Martínez. 

En aquesta reunió es va preparar el següent recull d’evidència (fins a la data) de 
les cigarretes electròniques entre els joves. 

L’ús de les cigarretes electròniques a l’adolescència 
i les seves conseqüències
Dra. Cristina Martínez
Infermera. Investigadora Associada. 
Institut Català d’Oncologia 

Un metaanàlisis d’estudis de prevalença indica que el país on els joves més 
consumeixen de forma experimental cigarretes electròniques és Canadà 
(72, 8%) i el que menys, Itàlia (29,9%) (1). Als Estats Units Amèrica (EUA), 1 de 
cada 5 joves consumeix aquests dispositius de forma regular, i un 36% dels 
estudiants han provat el més recent dels dispositius electrònics del mercat 
“Juul” (2); cal destacar  que el 21% l’han consumit en els últims 30 dies (2).  

Estudis longitudinals realitzats als EUA, Canadà, Alemanya i Anglaterra  
han demostrat que els joves no fumadors que experimenten amb cigarretes 
electròniques tenen 4 vegades més probabilitat de consumir de forma regular 
altres productes del tabac (3). Aquesta tendència també ha estat reportada 
als països avançats de l’Àsia com a Corea i Taiwan (4). 

Recentment, als EUA investigadors han reportat com els joves utilitzen les 
noves generacions de cigarretes electròniques per consumir altres drogues, 
principalment “marihuana” (5). 
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La proliferació d’aquests dispositius és ràpida i la venda es produeix 
principalment per compra en línia (6). 

A Catalunya només un estudi ha reportat el consum de cigarretes 
electròniques en població jove, en concret en estudiants del grau d’infermeria 
(7). L’estudi posa de manifest que el 29,7% dels estudiants són fumadors i 
el 0,4% consumidors de cigarretes electròniques (7). Aquestes dades són 
similar a les reportades per l’ESCA.  Això indica que el consum a Catalunya 
d’aquests dispositius es baix. 

A Barcelona s’ha explorat quin són els motius pels quals els consumidors 
de cigarretes electròniques consumeixen aquests dispositius. L’estudi 
indica que entre les principals raons es destaquen: per reduir el consum de 
cigarretes tradicionals (48%, n=288), per deixar de fumar (39, 2%, n=235) 
i.  per poder consumi tabac en llocs on està prohibit (10, 2%, n=61) (8), no 
obstant aquest estudi no és específic per població jove (8). 

La Directiva Europea de Productes del Tabac (European Tobacco Products 
Directive) ha afirmat que “Les cigarretes electròniques poden esdevenir una 
porta d’entrada a l’addicció a la nicotina i al consum del tabac tradicional,  ja 
que amb el seu ús s’imita i normalitza l’acció de fumar”

Conclusions

Falten estudis adreçats a població juvenil al nostre context. Aquest estudis 
podrien ser qualitatius i quantitatius per explorar factors d’iniciació com 
motius que afavoreixen aquestes conductes. 

Hi ha una ràpida proliferació dispositius electrònics que alliberen nicotina 
(exemple Juul) i que aviat seran comercialitzats a Catalunya, tot i que ja es 
poden adquirir per venta en línia. 

Els joves i els adults en general poden tenir percepcions errònies sobre la 
innocuïtat d’aquests dispositius.

Hem d’estar preparats per informar a la població sobre els riscos del seu 
consum i poder addicctiu.

Es necessari mantenir la prohibició de fumar en llocs públics per disminuir 
l’impacte que la seva visualització i normalització pugui tenir en joves i adults. 
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••• 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: [En revisió des de octubre 2019].
• 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:

• Laroussy K, Baena A, Castellan Y, Galimany J, Margalef M, Puig M, Fernández 
E, Martínez C, y grupo ECTEC. Conocimientos, actitudes y formación en 
tabaquimo en estudiantes del grado de Enfermería de Catalunya (Estudio 
ECTEC).

••• 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)”.
 
Es va contactar amb un total de 1.200 participants de l’estudi ECTEC enviant una 
enquesta online des de setembre 2018 a gener 2019.

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).

En aquests moments es disposa d’un esborrany per enviar a una revista de 
recerca: “Nursing Students’ determinants of follow-up on an online survey” 
[pendent d’enviar].
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16 ••• Celebració de la “I Jornada d’Infermeria en Tabaquisme”

El grup de treball organitza la “I Jornada d’Infermeria en Tabaquisme” en 
col·laboració amb la Societat Catalana de Prevenció i Tractament del Tabaquisme 
(SCATT) on 180 persones van participar. 
Entre les presentacions es van escollir 4 per la seva qualitat que es van publicar 
a la revista Àgora al 2019. El comitè científic (Dra. Judith Roca i Dra. Cristina 
Martínez) van editar els treballs abans de la seva publicació.

Resum de la I Jornada d’Infermeria en Tabaquisme
“On estem i cap a on anem?”

El passat 6 de juny va tenir lloc la I Jornada en Tabaquisme organitzada pel 
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i la Societat 
Catalana de Prevenció i Tractament del Tabaquisme (SCATT), on més de 180 
persones van participar.

La Jornada va començar amb la benvinguda de les presidentes les dues 
entitats organitzadores, Sra. Núria Cuxart Ainaud (CCIIC) i la Sra. Àngela 
Martínez Picó (SCATT), Posteriorment, la Dra. Carmen Cabezas, sotsdirectora 
general de Promoció de la Salut, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, 
va iniciar l’acte donant en valor de com les infermeres som agents de salut 
que de forma transversal actuem en totes les etapes de la vida generant 
intervencions pel control efectiu del tabac. I com les infermeres en 
col·laboració de la resta de professionals poden contribuir a disminuir la 
càrrega de malaltia i mortalitat associada al tabaquisme.

Posteriorment, la Dra. Maria José Duaso va presentar la situació i evolució 
del tabaquisme en l’àmbit internacional i com les infermeres hem participat 
donant suport al Tractat Marc pel Control del Tabaquisme. Es va destacar 
com alguns aspectes a millorar són la formació durant el grau, la recerca 
infermera de qualitat en intervencions per deixar de fumar i la sistematització 
de les intervencions per part del col·lectiu. Posteriorment, la Dra. Cristina 
Martínez Martínez, en qualitat de coordinadora del grup de treball del 
CCIIC, va presentar les iniciatives desenvolupades des del 2015 per tal de 
visibilitzar i donar veu a les infermeres que treballen en la prevenció i control 
del tabac, i fomentar l’interès en relació a aquest tema entre el col·lectiu 
infermer (incloure presentació- aquí).

A la taula, “Rols infermers en l’atenció del tabaquisme” es van presentar tres 
actuacions d’èxit on les infermeres treballen. Primer, la Dra. Cristina Martínez 
Bueno va explicar com les llevadores a Catalunya realitzen actuacions en el 
marc de l’atenció reproductiva; seguidament, es va presentar quin és el rol 
de la infermera en l’àmbit escolar a càrrec de la Sra. Engràcia Soler Pardo 
i finalment, dos infermers, el Sr. Ramón Lopez Olivares i la Sra. Beatriz 
Armenteros López, van destacar el repte que suposa promoure espais sense 
fum i fomentar l’abandonament al tabac entre els interns de les presons, on 
la prevalença de consum es troba al voltant del 80%.

Durant les presentacions orals quatre ponents van reportar les seves 
experiències per introduir intervencions pel control de tabac. Els resums 
d’aquestes comunicacions estaran disponibles al número de setembre de la 
Revista Àgora. Així mateix, 17 pòsters d’experiència d’actuació en infermeria i 
tabac es van presentar durant el breu recés.

La Jornada va concloure amb una taula debat on tres gestors, la Sra. Isabel 
Andrés Martínez (Hospital Germans Trias i Pujol), la Sra. Maria del Mar Isnard 
(ICS) i el Sr. Àngel Vidal Milla (Institut Català d’Oncologia- ICO) van debatre amb 
el moderadors, Dr. Esteve Fernández (ICO) i el Sr. Albert Tort (COIB) sobre com 
sistematitzar les intervencions pel control del tabac als serveis assistencials. 
Entre les accions suggerides es va recomanar introduir l’atenció al tabac en 
la cartera de serveis dels hospitals de forma que s’inclogui com a prestació 
del contracte servei. També es va suggerir fomentar la participació dels 
professionals a través dels objectius professionals, i en l’àmbit comunitari 
treballar per la coordinació de les intervencions entre l’atenció primària i 
hospitalària, així com fomentar que la infermera participi amb altres entitats 
comunitàries per arribar al màxim de població pel correcte control del tabac.
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••• Pla d’Acció 2019-2021. Grup de Treball Tabaquisme CCIIC

Després de la Jornada del dia 6 de juny el grup de treball va redactar el full de 
ruta, pla d’acció per període 2019-2021, amb les idees sorgides del col·lectiu. 

• Formació.

• Revisar competències del grau d’infermeria en relació al tabaquisme.

• Augmentar els coneixements pràctics en la prevenció i tractament del 
tabaquisme.

• Metodologies d’aprenentatge vinculades. 

• Integració dels serveis.

• Introduir l’atenció al tabac en la cartera de serveis dels hospitals de forma 
que s’inclogui com a prestació del contracte servei (sol·licitud al CatSalut, 
treballar amb el Consell).

• Fomentar la participació dels professionals a través dels objectius 
professionals.

• A l’àmbit comunitari treballar per la coordinació de les intervencions entre 
l’atenció primària i hospitalari.

• Fomentar que la infermera participi amb altres entitats comunitàries per 
arribar al màxim de població pel correcte control del tabac.

• Incorporar desdeny les escoles hàbits saludables vers el tabaquisme al 
programa “salut i escola”, treballant amb els pares i els infants des de els 0 
anys i que sigui un continu al llarg de l’etapa escolar.

• Augment de l’impacte de l’atenció sobre la població.

• Incrementar la captació de pacients potencials intervenint amb familiars i 
persones properes al pacient que ja va a consulta.

• Fer intervenció en tabaquisme  als familiars i parelles de les dones 
embarassades que s’atenen durant la gestació.

• Abordar estereotips, mites i construccions social al voltant del tabac. 
Revisió històrica.

• Investigació.

• Promoure la investigació en tabaquisme en el col·lectiu infermer: donar a 
conèixer recursos metodològics.

• Revisar programes específics a nivell nacional i internacional: Impacte dels 
mateixos.

• Intercanvi d’experiències en contextos diferents: fumador i no fumadors 
(sensibilització població en general).
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••• 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:
• Enviament de totes les actes de les reunions de la comissió de tabaquisme 
del CCIIC al COIB.
• Difusió del programa de la XX Setmana sense Fum així com de l’enquesta 
poblacional, grup de treball del qual he estat membre.
• Divulgació del concurs “La infermera la teva aliada per deixar de fumar” via 
correu electrònic i via xarxes socials.
• Difusió de la “I Jornada d’infermeria en tabaquisme: on estem i cap a on 
anem”.
• Assistència a la IX Jornada de l’SCATT.
• Participació a la I Jornada d’infermeria en tabaquisme amb el treball 
“Consum de tabac en centres de menors: experiència a la Unitat Terapèutica 
de Justícia Juvenil” el qual va ser premiat i publicat a la revista Àgora 
d’infermeria.
• Divulgació de la formació en línia del PAPSF al Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu, centre en el qual treballo.
• Lideratge del projecte “Unitat sense fum” a la Unitat Terapèutica de Justícia 
Juvenil “Els Til·lers” del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Activitats del representat del Col·legi de Girona, Albert Bueno:
• Enviament de totes les actes de les reunions de la comissió de tabaquisme 
del CCIIC al COIGI.
• Difusió del programa de la XX Setmana sense Fum així com de l’enquesta 
poblacional, grup de treball del qual he estat membre.
• Divulgació del concurs “La infermera la teva aliada per deixar de fumar” via 
correu electrònic i via xarxes socials a més de les xarxes socials i pàgina web 
del COIGI.
• Difusió de la “I Jornada d’infermeria en tabaquisme: on estem i cap a on 
anem”. 
• Participació en l’organització de la “I Jornada d’infermeria en tabaquisme: 
on estem i cap a on anem”.
• Membre del comitè científic de la “I Jornada d’infermeria en tabaquisme: on 
estem i cap a on anem”.
• Membre del Grup de Treball de Xarxa de Prevenció i Control del Tabaquisme 
de la Regió Sanitària Girona (XPCTRSGi).
• Assistència a la IX Jornada de l’SCATT.
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Activitats de la representat del Col·legi de Lleida, Bibiana García:
• Enviament de totes les actes de les reunions de la comissió de tabaquisme 
del CCIIC al COILL, reunions presencials amb la secretaria. 
• Difusió del programa de la XX Setmana sense Fum així com de l’enquesta 
poblacional, grup de treball del qual he estat membre.
• Divulgació del concurs “La infermera la teva aliada per deixar de fumar” via 
correu electrònic i via xarxes socials a més de les xarxes socials i pàgina web 
del COILL, a la DAP Lleida i a la Facultat d’infermeria de la  Universitat de 
Lleida.
• Difusió de la “I Jornada d’infermeria en tabaquisme: on estem i cap a on 
anem”. 
• Participació en l’organització de la “I Jornada d’infermeria en tabaquisme: 
on estem i cap a on anem”.
• Assistència a la “I Jornada d’infermeria en tabaquisme: on estem i cap a on 
anem”.

Activitats del representat de la Col·legi de Tarragona, Antonio López:
• Enviament de totes les actes de les reunions de la comissió de tabaquisme 
del CCIIC al CODITA.
Reunió a la seu de l´escola d´infermeria de Tarragona amb la presidenta. Sra. 
Lluïsa Brull, tractant els següents temes: - Activitats del CCIIC. - Propostes de 
millora per donar millor visibilitat de les activitats i cursos sobre tabaquisme. 
• Proposo la possibilitat organitzar un taller de teràpia grupal per deixar de 
fumar dirigit a col·legiats, tenint tot el suport de la presidenta i quedant a 
l´espera proposta a la junta.
• Promoció i difusió de el concurs sobre tabaquisme “la Infermera, tu aliada 
per deixar de fumar” en diversos canals (webs del CODITA, intranet, correu 
electrònic, blog de l´ICS, xarxes socials..)
• Divulgació de la setmana sense fum a la web de col·legi, premsa local, 
xarxes socials. Participant en un seminari sobre prevenció de tabaquisme en 
alumnes de 1r de l´ESO i organitzant un concurs de dibuix sobre tabaquisme.
• Participació com a membre de el comitè organitzador i científic de la  “I 
Jornada d’infermeria en tabaquisme: on estem i cap a on anem”. Fent difusió.
• Assistència a las reunions periòdiques propostes per la CCIIC (veure 
reunions punt 1).
• Fer difusió de cursos i activitats relacionades amb el tabac a , xarxes socials, 
web de CODITA, blog d l´ICS, etc.
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1.5.3 COMISSIÓ SOCIOSANITÀRIA

MEMBRES 

Montserrat Gea i Sánchez, coordinadora (COILL),
secretària 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 

Coordinadors: 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: 5

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 com a comissió de Salut Mental Comunitària 
d’Adults dins el Consell de Col·legis d’Infermeres i  Infermers de Catalunya, des 
de llavors, ara fa gaire be poc mes de dos anys que estem constituïts.

Durant l’any 2019 s’han realitzat 5 reunions amb una periodicitat de dos-tres 
mesos, si bé hem fet varies més amb l´objectiu de posar en marxa un projecte 
de recerca, inclòs amb aquest motiu es va fer una d’extraordinària, fora de la 
seu del Consell.  En aquestes reunions s’han pres les següents decisions i s’han 
plantejat diferents línies d’intervenció a seguir:

•  Estudi del Rol i competències de les Infermeres i Infermers en S. Mental 
Comunitària (en procés) fent la recerca bibliogràfica en col·laboració amb 
l’àrea de recerca del COIB, i en l’actualitat en fase de revisió d’articles i 
estudis trobats, intentant recollir dades d’activitat als centres i definir la 
temporalitat de l’estudi.
Aquest grup  és liderat per la companya Anna Checa.

•  Intent d’aclarir funcions dintre del grup-comissió intentant acotar funcions 
i responsabilitats de col·laboració, que continua pendent per l’any següent.

- Interlocutor amb el Consell.
- Coordinació amb altres grups i/o entitats.
- Responsable de Formació / Recerca.
- Delegació de tasques internes.
- Responsable de la memòria.
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•  Continuar difusió del grup de treball a altres CSMA de Catalunya.

•  Col·laboració en un model imprès consensuat de realització  de l’informe 
d’alta d’infermeria del CSMIJ, al grup de Infanto-juvenil.

•  Planificació del calendari de 2020.

•  Reunions de coordinació amb el grup representant dels CSMIJ (2 reunions).

•  Incorporació de nous membres al grup.

•  Difusió de jornades i congressos de Salut Mental.

•  Presentació del projecte FACT: Tractament assertiu comunitari i flexible, a 
càrrec d’infermers/es especialistes S. Mental del Garraf.

•  Es van presentar els programes PGCC i els seus criteris d’inclusió. El treball 
que s’està fent a Sant Pau amb grups d’activitat física.

•  Presentació Comissió Grup de tabac del Consell.

•  Per totes aquestes tasques es va adquirir un ordinador portàtil per a 
facilitar el treball del grup.

 

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: 8

MEMÒRIA RESUM D’ACTIVITATS

Durant l’any 2019 s’ha dut a terme reunions a la seu del Consell d’infermeres 
i infermers de Catalunya de forma mensual  de gener a juny i de setembre a 
desembre.

En aquest any ha hagut continuïtat de diferents unitats de treball relacionades 
amb temes assistencials, formació, participació i treball en xarxa amb diferents 
dispositius.

Des de la creació de les unitats específiques  de treball, hem estat elaborant 
un manual de procediments que contempla fins ara diferents trastorns, els de 
major prevalença que es visiten al CSMIJ com a punt de partida amb l’objectiu 
de fer visible la feina assistencial que duem a terme als diferents centres on 
treballem arreu del territori.

•••  Procediments que s’han elaborat:
• Autisme
• Addiccions a les TICs
• TDAH
• Enuresi i encopresi
• Farmacologia
• Atenció als TCA
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Dels resultats obtinguts de l’enquesta hem pogut fer visible diferents 
realitats dels diferents professionals i ha facilitat modificar el temps de 
visita als diferents centres de treball. Actualment, podem dir que el temps 
mínim de visita per a totes les infermeres i infermers dels diferents CSMIJ 
és de 30 minuts.

També ha ajudat a fer visible el rol de la infermera de salut mental a la xarxa, 
contemplant-la com agent de salut format i amb competència per a la presa 
de decisions clíniques amb responsabilitat i amb criteri: tant les que realitza 
en el seu rol autònom com en el col·laboratiu dins l’equip multidisciplinari.  

Aquests procediments resten pendent de presentar a la Comissió i acabar de 
consensuar-los.

Per tal de valorar diferents realitats dels diferents CSMIJ que participen a  la 
Comissió vam dur a terme una enquesta durant l’any 2018 que va ser presentada 
aquest 2019 amb els següents resultats:

Dades d’enquesta realitzada sobre l’heterogeneïtat dels 21 CSMIJ de 
Catalunya a nivell d’activitat d’infermeria

Mitjana de temps de visita
 0-30minuts: 33.3%
 31-45minuts: 66.7%

Realització d’Acollides
 No- 61.9%
 Si- 38.1%

Tipus de visites
 Programades – 61.9%
 Domicilis- 23.8%
 Totes 38.2%

Individuals successives
 100%

Familiar successiva
 No – 4.8%
 Si – 95.2%

Tractament farmacològic: 
monitorització de fàrmacs.
 No – 19%
 Si – 81%

Col·laboració xarxa ABS amb els 
Centres d’Atenció Primària.
 No – 9.5%
 Si – 90.5%

Col·laboració Serveis socials de 
base EBASS
 No – 47.6%
 Si – 52.4%

Col·lació DGAIA, CRAES
 No – 66.7%
 Si – 53.3%

Col·laboració EAP/Educació
 No - 28.6%
 Si – 71.4 %

Col·laboració CDIAP
 No – 50%
 Si – 50%

Programa PSP (Programa 
suport a la primària)
 No – 66.7%
 Si – 33.3%

Programa PPI 
(Programa Primers 
Episodis psicòtics)
 No – 38.1 %
 Si – 61.9%

Programa CRS (Codi Risc Suïcidi)
 No – 42.9 %
 Si – 57.1%

Col·laboració primària- no PSP
 No – 61.9 %
 Si – 38.1%

Tractament grupal
 No – 14.3%
 Si – 85.7%
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•••  Activació del Programa Tabaquisme
• Tenir present «consell antitabac» en les nostres visites de forma regular. 
Activació de la família per evitar fumar a la llar. Informant dels riscs i beneficis 
aportant un valor afegit a aquelles persones que es mostren contemplatives 
amb l’hàbit de fumar a casa i poder donar resposta quan volen generar un 
canvi a la llar o be dirigint la demanda a altres professionals de la xarxa 
assistencial.

•••  Col·laboració amb CSMA
• Durant l’any 2019 s’ha posat en marxa el document: Alta d’infermeria del 
CSMIJ cap al CSMA amb la intenció de recollir la informació útil en el pas a 
adults i facilitar el traspàs. L’heterogeneïtat dels diferents recursos tant a 
nivell de distància entre dispositius d’infantil i adults i de proveïdors dificulta 
el flux i  la rebuda de l’alta que serà en paper i que son els propis usuaris els 
que han de facilitar el document. Continuem treballant en aquest tema per 
tal d’agilitzar el traspàs.

•••  Espai per a la formació i recerca
• Hem habilitat un temps durant les reunions per tal de poder consultar 
casos clínics a petició de la infermera o infermer  que tingui la necessitat  
de compartir la seva experiència i això ha donat pas a ampliar aquest espai 
a també poder fer sessions clíniques i/o bibliogràfiques de diferents temes 
dins el model assistencial de cada CSMIJ.

•••  Inversions 2019  
• A nivell de connectivitat i xarxa. Hem detectar que el Drive actual és útil 
però amb limitacions. Per tal de tenir la informació de les reunions i el treball 
que estan realitzant els diferents grups vam acordar la compra d’un disc dur 
extraïble per emmagatzemar tots els documents  elaborats, guies clíniques, 
articles i resta de informació que pot ser compartida.

 
1.5.6 GRUP DE TUTORS DE L’ESPECIALITAT 

D’INFERMERIA DE SALUT MENTAL CATALUNYA

MEMBRES 

Coordinador: Eladio Holgado
Tutores i tutors representants de les 15 Unitats Docents de Salut Mental de  tot 
Catalunya.

Reunions celebrades: 7

MEMÒRIA RESUM D’ACTIVITATS

El grup de tutors funciona des de 2005, any de la regulació de les especialitats 
d’Infermeria i les Unitats Docents. Fou llavors quan sorgeix la Comissió Plenària 
de Tutors de Salut Mental de Catalunya amb l’objectiu de coordinar i compartir les 
experiències en la formació de l’especialitat, així com regular les competències 
en el nostre àmbit. Inclou les 15 Unitats Docents de Salut Mental de Catalunya. 

Durant aquests anys el Plenari de Tutors de Catalunya ha vetllat per suplementar 
la formació dels residents d’infermeria de Salut Mental, afegint contingut 
específic infermer al tronc comú de formació MIR-PIR-IIR, afegint sessions, 
jornades, visites a la Unitat Hospitalària Psiquiàtrica Penitenciària i coordinant 
la tasca formativa amb les societats científiques que han fet possible la 
visibilitat i el suport a la formació d’aquesta especialitat des de les vessants 
docent, pràctica i de recerca.
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Al 2019, el grup ha sigut acceptat com grup de treball dins del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya amb el non de “Grup de Tutors i Tutores de 
L’especialitat d’infermeria de Salut Mental Catalunya”.

•••  Jornada Clausura residents (promoció 2017-2019)  
• Data: 17 de maig 
• Lloc:  Facultat de Medicina (Campus Clínic).  
• Programa: 

Conferencia “Intervenció comunitària en pacients amb TLP”. 
- Sr. Toni Ramal. Infermer especialista de Salud Mental. Responsable 
del Programa  Ambulatori Intensiu para persones i famílies amb 
Trastorn Greu de la Personalitat. CSMA  Horta  Guinardó.  
- Sr. Urtzi Blancou. Infermer de Salud Mental. Responsable del 
Programa de  Continuïtat de Cures per persones amb Trastorn Greu 
de la Personalitat. CSMA Horta  Guinardó.   

Conferencia “Yo EIR”. 
- Sra. Sandra De Andrés.  Infermera especialista en Salut Mental. 
Unitat de Conductes  Addictives del Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau.  

•••  Curs inaugural Residents (promoció 2019-2021) 
• Data: 13 i 14 juny 
• Lloc:  Benito Menni (Sant Boi) 
• Programa: 

Conferència “Experiència personal a la residència d’Infermeria de Salut 
Mental”. 

- Sra. Ana Ventosa. Infermera de Salut Mental. Hospital de Dia Sant 
Boi de Llobregat. Benito Menni CASM. 
“Intervencions d’infermeria en Trastorns Esquizofrènics”. 
- Sra. Gemma Torras. Infermera de Salut Mental. Unitat d’Aguts 
Althaia. Tutora Infermeria Salut Mental. Professora Universitat de 
VIC-UCC. 

“Intervencions d’infermeria en Contenció verbal”. 
- Sra. Anna Bastidas Infermera de Salut Mental. Interconsulta 
hospitalària de Psiquiatria de l’Hospital Clínic de Barcelona. 
Professora associada de Psiquiatria i Salut Mental de la Universitat 
de Barcelona.   
“Intervencions d’Infermeria. Trastorns d’ansietat “. 
- Sr. Miquel Ragull. Infermer de Salut Mental de el Centre de Salut 
Mental d’Adults del Consorci Sanitari Terrassa. 

“Docufòrum”. 
- Sr. Miquel Ragull. Infermer de Salut Mental de el Centre de Salut 
Mental d’Adults del Consorci Sanitari Terrassa.
- Sr. Lorenzo Nogales González. TCAI unitat d’hospitalització d’aguts. 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 

“Intervencions d’infermeria en Trastorns de l’estat de l’ànim”. 
- Sra. Carolina Miquel. Infermera de Salut Mental. Unitat hospitalització 
domiciliària Hospitalet Benito Menni CASM. Professora Associada 
Universitat Barcelona. 

“Intervencions d’infermeria en urgències de Salut Mental”. 
- Dr. Antoni Moreno. Doctor per la Universitat Rovira i Virgili. Professor 
Escola Superior d’Infermeria de la Mar. Infermer de Salut Mental.
- Sra. Diana Tolosa. Infermera de Salut Mental d’Urgències de 
Psiquiatria CAEM. INAD Barcelona. Parc de Salut Mar.  
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•••  Curs MBSR (Reducció del estrès basat en Mindfulness) per a residents  
• Data: octubre i novembre (9 sessions).
• Lloc:  Espai cedit pel COIB. 
• Docents:

- Sra. Ana María Soto Munera. Instructora certificada  de Mindfulness-
MBSR, Infermera  especialista Salut mental. Supervisora Clínica Llúria 
de Barcelona. (CPB)
- Sr. Miquel Ragull Puig. Instructor certificat  de  Mindfulness-MBSR.  
Infermer  especialista en Salut  mental. Cap de àrea d’infermeria de salut 
mental. Consorci sanitari del  Maresme. Psicòleg. 

• Programa:  
Què és Mindfulness o Plena presència.
 La percepció de la realitat. 
El poder de les emocions. 
La reacció a l’estrès i la tensió emocional.
La Resiliència, per Respondre a l’estrès. 
Comunicant amb Mindfulness. 
Cuidar i la Gestió de el temps.
Integrant Mindfulness en la vida quotidiana.

•••  Coordinació Unitats Docents rotacions externes residents.

••• Assessorament de la Comissió Pedagògica formació troncal MIR-PIR-EIR
S’assessora les representants d’infermeria en la comissió pedagògica de la 
formació troncal MIR-PIR-IIR per potenciar la formació específica d’infermeria 
afegint el seu valor a la formació del tronc comú.

VALORACIÓ DE RESULTATS

••• Curs inaugural Residents (promoció 2019-2021) 
Es valoren els resultats del qüestionari de satisfacció contestats pels residents 
després del curs inaugural realitzat en Benito Menni. Ho han contestat 34 
residents, que representa el 87.17%. En general hi ha bona valoració, observant 
que se sol·liciten mes casos pràctics.  

••• Curs MBSR (Reducció del estrès basat en Mindfulness) per a residents  
Han realitzat el curs 10 residents i una tutora, pertanyents a 7 de les Unitats 
docents de Catalunya. L’enquesta de satisfacció a nivell global ha estat molt 
positiva (Valoració global del curs = 9). Les noves instal·lacions del curs (sales 
de l’COIB) han estat molt ben valorades.
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PROJECTES FUTURS

••• Curs inaugural Residents (promoció 2021-2023) 

Valorar l’augment de la durada del curs inaugural a tres dies i afegir en el temari 

temes com atenció en drogodependències, infantojuvenil, etc.  

••• Jornada Clausura (promoció 2018-2020)  

Organitzar la jornada de cloenda de la promoció 2018-2020. Coordinació amb les 

unitats docents per concretar ubicació i temàtica per anar tancant el programa. 

••• Curs MBSR (Reducció del estrès basat en Mindfulness) per a residents  

Organització del curs MBSR per a els residents. 

••• Visita residents a la UHPP de Brians.  

Organitzar visita dels residents a la Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica (UHPP)  

de Brians.  

••• Estudi valoració ansietat / estrès residents. 

Treballar la valoració de la ansietat / estrès dels residents durant la residencia 

(valoració ansietat / estrès a l’inici de la residència, als tres mesos, a l’any i a la 

fi de la residència). Es valoraran escales i s’iniciarà la recollida de dades amb els 

residents de la propera promoció.
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2.1 PROJECTE AUTOREGULACIÓ DIRECTRIUS 
PER A L’EXERCICI DE LES ACTUACIONS 
INFERMERES EN L’ANOMENADA GESTIÓ 
INFERMERA DE LA DEMANDA

Ha estat el primer procés d’autoregulació impulsat des de la 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). 

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

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

Comissi%C3%B3%20de%20seguiment%20de%20la%20Gesti%C3%B3%20Infermera%20de%20la%20Demanda
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El 2019, per avançar el treball, es va dirigir escrit a la subdirectora del Servei 
Català de la Salut sol·licitant ajuda pel seguiment de la GID, doncs es va 
pensar en aquesta opció en contes de sol·licitar les dades a cada proveïdor. 
La subdirectora va respondre informant que traslladava la petició al Gerent de 
Sistemes d’Informació per a que facilités aquesta informació. Per part d’aquest 
es va donar resposta molt ràpidament facilitant les dades de totes les empreses.

Un cop rebudes les dades per l’avaluació de la demanda infermera trameses per 
part del Responsable del Sistema d’Informació dels Serveis d’Atenció Primària 
(SISAP), per part de Glòria Jodar i Montse Vergara es va realitzar un treball 
d’interpretació d’aquestes, havent-ne presentat a la resta de membres de la 
Comissió de Seguiment un primer esborrany de l’informe: “Indicadors d’avaluació 
de Gestió Infermera de la Demanda en l’atenció a la salut familiar i comunitària 
a Catalunya” en la reunió del mes de juliol. Posteriorment, es va presentar als 
membres del Consell Plenari la versió definitiva. Pendent presentació al CatSalut.

Tramesa per part de la directora de Cures de l’ICS dels 33 protocols d’adults 
revisats per coneixement i validació del Consell.

Documents relacionats:
• 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 PROJECTE AUTOREGULACIÓ DIRECTRIUS  
PER A L’EXERCICI  DE LES ACTUACIONS 
INFERMERES EN L’ATENCIÓ A LES URGÈNCIES I 
EMERGÈNCIES DE L’ÀMBIT PREHOSPITALARI

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

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.

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.
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Un cop finalitzat aquest procés participatiu de les infermeres a Catalunya i el 
tràmit atorgat a les entitats relacionades per si tenien observacions a realitzar, 
en data 19 de setembre de 2018 el Consell Plenari va adoptar l’Acord del 
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya pel qual s’estableixen 
directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’àmbit prehospitalari 
de l’atenció a les urgències i emergències. En data 24 d’octubre es va publicar al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
El text defineix i reconeix l’actuació autònoma de la infermera en l’atenció a les 
urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari, amb l’objectiu de respondre a 
situacions crítiques o de risc potencial per a la vida o la integritat física de les 
persones i n’especifica quines són les actuacions en el marc de les competències 
pròpies en els àmbits de l’assistència, la gestió, la docència i la recerca. En aquest 
àmbit es treballa en el marc d’equips interdisciplinaris de metges i infermeres, i 
amb la col·laboració d’altres professionals sanitaris i personal de suport.

La norma reflecteix els requisits i condicions que el CCIIC recomana a 
l’administració sanitària de Catalunya i proveïdors d’aquests serveis i entre els 
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, es va crear una Comissió 
de Seguiment per a vetllar pel bon compliment del previst en l’acord publicat al 
DOCG i resoldre dubtes o conflictes interpretatius sobre la pròpia norma.

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

La Comissió es va constituir el 4 de juliol de 2019, on es va aprovar el text del 
Reglament de Règim Intern. Es comença a treballar amb el document d’Indicadors 
per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’atenció a les urgències i 
emergències de l’àmbit prehospitalari, partint dels 9 acordats inicialment. Es 
fa palès que en aquesta primera recollida serà difícil obtenir resultats donat 
que el més probable és que les entitats no tinguin encara sistemes per a la seva 
monitorització.
S’inicia la fase de recollida de dades. A la següent reunió de la Comissió 
s’incorpora Yolanda Farreras, directora infermera del Servei d’Emergències 
Mèdiques (SEM). Pel que fa al Grup d’Emergències Mèdiques (GEM) dels Bombers 
de la Generalitat de Catalunya, com que quedaran integrats amb el SEM, es 
queda demanar la informació més endavant. Pel que fa a Bombers de Barcelona 
s’envia la petició a Joan Carles Yepes, cap del grup CS Sanitaris del Servei de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). Finalment es contacta amb 
Toni Sidera, Cap del Sector Sanitari, Divisió d’Operacions SPEIS, qui en octubre 
de 2019 indica que inicien la recollida de dades. Al finals de novembre contacta 
novament informant de la dificultat per a aquesta recollida, proposant assistir a 
la següent reunió de la Comissió per aclarir els dubtes. 
Donades les diferents dificultats es comença a realitzar la tasca d’adaptació 
dels indicadors novament. 
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Per altra banda, al mes de desembre es va publicar tot el treball que va realitzar 
el Grup Memòria, que recull tota la informació i documentació que dona la forma 
i el contingut necessaris per sustentar el procés d’autoregulació, per acordar les 
directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’atenció a les urgències 
i emergències de l’àmbit prehospitalari, així com, justificar la necessitat de la 
mateixa.

Documents relacionats:
• Acord pel qual s’estableixen directrius per a l’exercici de les actuacions 
infermeres en l’atenció a les urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari.
• Indicadors per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’àmbit 
prehospitalari de l’atenció a les urgències i emergències.
• Memòria justificativa per a l’autoregulació de les actuacions infermeres en 
l’atenció a les urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari.

2.3 PROJECTE AUTOREGULACIÓ DIRECTRIUS  
PER A L’EXERCICI DE LES ACTUACIONS 
RELACIONADES AMB LA SEDACIÓ

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

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

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

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 
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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 el 2018 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 especialis-
tes, concrets, mesurables, comparables i comprables.
• Per poder reclamar reconeixement de categories, llocs de treball especí-
fics, 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 especi-
alista en base la priorització d’aquells serveis més necessaris pels requeri-
ments d’atenció dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Amb l’ajut d’un professional expert en metodologies d’intel·ligència col·lectiva 
en salut, es va dissenyar 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. 

Inicialment 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.

Després de les anteriors convocatòries del Grup Motor, el 22 de gener de 2019 
es va celebrar la sessió del Grup Consultor, amb prop de 100 persones. En la 
mateixa, després de defensar el valor afegit que aporta cada especialitat a cada 
servei i argumentar-lo, es va votar si el servei s’assigna a l’especialitat. En el 
mes de març es començarà a validar la proposta de treball per al consens sobre 
el format de com expressar aquest valor afegit (VA) i sobre el procés en el seu 
conjunt de manera que s’obri la possibilitat de participació a totes les infermeres 
de Catalunya. A partir d’aquí, després de la recollida de propostes, es redactaran 
tot els VA de serveis per especialitat, i, finalment s’obrirà a tots els professionals 
el resultat final del MEIC. 

Paral·lelament, el Departament de Salut es va interessar en l’estat dels treballs 
del MEIC, i es va mantenir una reunió al Consell amb director general de les 
Professions Sanitàries, la subdirectora general d’Ordenació i Desenvolupament 
Professional, acompanyats per la diputada Assumpció Laïlla. En la mateixa es 
va tractar un full de ruta per al reconeixement de la categoria especialista a 
Catalunya en quatre etapes:

1. Perquè necessitem especialistes i com conviuen diferents especialitats. 
2. Traducció en llocs de treball i treballs amb les organitzacions patronals.
3. Càlcul de l’impacte econòmic des del Departament de Salut.
4. Proposta de reconeixement efectiu i treballs amb els sindicats.
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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 M. 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.

2.6 ANÀLISI DE L’ENTORN INFERMER EN 
L’ÀMBIT DE LA SALUT MENTAL A CATALUNYA

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.

El 2018 es va realitzar 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.



MEMÒRIA EXERCICI 2019

34

Al desembre del 2019 es va publicar l’estudi.

Document relacionat:
• Anàlisi de l’entorn infermer a l’àmbit de la salut mental a Catalunya.

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.

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, la recerca 
va finalitzar el 2018, essent l’informe final en fase d’elaboració i posterior 
publicació.
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2.8 INDICADORS D’AVALUACIÓ DE 

LES CURES INFERMERES

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 les diferents fases, i un cop finalitzat l’estudi Delphi, en data 25 

d’octubre de 2018 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. Un cop finalitzada la 

recerca es va procedir a la seva publicació.

Document relacionat:

• Projecte de Consens i Implementació dels Indicadors d’Avaluació de les 

Cures Infermeres.
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2.9 ESTUDI DE CONSUM DE TABAC EN 
ESTUDIANTS DEL GRAU UNIVERSITARI 
D’INFERMERA A CATALUNYA (ECTEC-S)

Investigadora
Cristina Martínez (coordinadora Comissió Tabaquisme).

Coinvestigadors
Albert Bueno, Antonio López, Marcela Fu, Antoni Baena, Yolanda Castellano, 
Esteve Fernández.

Objectiu
• Avaluar els canvis en el consum de productes del tabac, cigarret electrònic i 
cànnabis, en el nivell de coneixements i intervencions per deixar de fumar, actitud 
cap al tabaquisme i formació rebuda en una cohort d’estudiants d’infermeria 
(iniciada l’any acadèmic 2015- 2016).

Conveni amb l’Institut Català d’Oncologia.

Finalitzat el primer estudi ECTEC, en el que es va mostrar com la prevalença de 
fumadors entre els alumnes del grau d’infermeria és alta, i com és necessari 
fomentar les habilitats i coneixements dels futurs professionals en intervencions 
per deixar de fumar, en aquesta segona fase pretén avaluar els canvis en el 
consum de productes de tabac i cànnabis en les participants de l’estudi ECTEC, 
després de dos anys de la seva participació inicial. A més s’avaluarà el nivell 
coneixements sobre tabaquisme i les intervencions per deixar de fumar, així com 
el nivell de compliment dels espais sense fum i el paper modèlic percebut.
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2.10 PROJECCIÓ D’INFERMERES A CATALUNYA:  
NECESSITATS DE SALUT I SOCIALS (2020-2030)

Investigadora principal
Paola Galbany Estragués.

Grup de recerca
M30 Methodology, Methods, Models and Health and Social Outocomes.

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

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

Inici de l’estudi: gener de 2019, essent prevista la seva finalització al gener de 
2021.

Conveni amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
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2.11 QUALITAT DE VIDA LABORAL DE LES  
INFERMERES DE CATALUNYA: 
AVALUACIÓ I PROPOSTES DE MILLORA

Investigador principal
Albert Granero Lázaro.

Objectiu principal
• Avaluar la qualitat de vida laboral de les infermeres de Catalunya. També 
s’explorarà quins aspectes millorarien la qualitat de vida laboral de les 
infermeres.

Objectius específics
•  Descriure la valoració que les infermeres fan de les condicions de treball, del 
benestar laboral, del burnout i de l’engagement, com a components de la seva 
qualitat de vida laboral.
•  Analitzar les relacions entre les condicions de treball i els nivells percebuts de 
benestar laboral, de burnout i d’engagement.
•  Analitzar les relacions entre les condicions de treball i el significat del treball.
•  Analitzar les relacions entre les característiques sociodemogràfiques i laborals 
i les condicions de treball, el benestar laboral, el burnout i l’engagement.
•  Explorar els aspectes que millorarien la qualitat de vida laboral des de la visió 
de les infermeres.

2.12 L’IMPACTE DE LES CURES INFERMERES

Responsable
Pilar Pérez Company.

El projecte s’emmarca dins la línia de treball del Consell per aprofundir en la 
identificació d’indicadors sensibles a la pràctica infermera i el seu impacte en la 
salut de les persones famílies i comunitats.

Objectiu general
• Conèixer quin es l’impacte de les cures infermeres en la societat des de la 
perspectiva de salut, social, econòmica,  política i d’atenció sanitària.

Instrumentals
• Reflexionar al voltant de quin és l’impacte de les cures infermeres en la societat, 
des de les diferents perspectives mencionades. 
• Definir l’impacte de les cures infermeres des de totes les perspectives i des de  
visions multidisciplinàries. 
• Determinar quins són els indicadors que mesuraran l’impacte en cada una de 
les perspectives.
• Elaborar les estratègies que permetin:

- Introduir els indicadors de l’impacte de les cures infermeres en els sistemes 
d’informació i avaluació sanitaris.
- Assegurar la utilització dels resultats per gestionar millores des de totes 
les instancies professionals i administratives.
- Assegurar la seva utilització en la presa de decisió en les polítiques 
públiques.
- Donar a conèixer l’impacte de les cures infermeres a la societat.
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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 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.

  

3.1.5 COMISSIÓ ASSESSORA DE 
L’ATENCIÓ MATERNOINFANTIL I ATENCIÓ A 
LA SALUT AFECTIVA, SEXUAL I REPRODUCTIVA

La Comissió Assessora de l’atenció maternoinfantil i atenció a la salut afectiva, 
sexual i reproductiva té com a objectiu assessorar en relació amb les accions 
que en matèria de l’atenció maternoinfantil i de l’atenció a la salut afectiva, 
sexual i reproductiva pretengui endegar el departament competent en matèria 
de salut i els organismes que en depenen o té adscrits, així com elaborar les 
línies d’actuació a desplegar en aquest àmbit.

Representant: Isabel Salgado Poveda.
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3.1.6 CONSELL CATALÀ FORMACIÓ CONTINUADA 
DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES

El Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries 
(CCFCPS) es va crear l’any 2006 com a òrgan adscrit al Departament de Salut.

La seva finalitat és la regulació de la formació continuada de les professions 
sanitàries establint mecanismes que garanteixin la coordinació i l’homogeneïtat 
de les estructures d’acreditació i la gestió de les institucions de formació 
continuada a Catalunya, així com els programes i les activitats de les diferents 
professions sanitàries.

Representants al Plenari: Rosa Bayot Escardívol  
Núria Balaguer Cerdà    

El Plenari del CCFCPS, entre altres funcions, té la de proposar la constitució dels 
consells tècnics de formació continuada de les diferents professions sanitàries 
incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació 
de les professions sanitàries.

El Consell Tècnic d’Infermeria està integrat per Rosa Bayot Escardívol 
(presidenta), Núria Balaguer Cerdà, Lucía Pla Saborit i Yolanda Morales Lozano.

  

3.1.7 COMISSIÓ NACIONAL PER A UNA 
INTERVENCIÓ COORDINADA 
CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

La Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència 
masclista té com a objectiu constituir-se com el model de referència comú per a 
les intervencions respecte de les diferents formes d’exercir la violència masclista 
i els àmbits en què aquesta es pot produir, d’acord amb el que estableix la Llei 
5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Representant: 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.
• Abordatge de la Violència a l’àmbit laboral.
Representant: Dolors Rodríguez Martín
.
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3.1.8 CONSELL ASSESSOR DEL SÍNDIC DE GREUGES 
PREVENCIÓ TORTURA I ALTRES TRACTES 
O PENES CRUELS, INHUMANS O DEGRADANTS

La funció del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la 
Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, és assistir i 
assessorar el Síndic en l’exercici de les funcions que li corresponen com a 
Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes 
Cruels, Inhumans o Degradants. El membre proposat és elegit per la presidenta 
del Parlament de Catalunya, qui en la seva sessió de 3 de febrer va elegir a la 
degana, Núria Cuxart, membre d’aquest Consell Assessor.

Representants: Núria Cuxart Ainaud (titular).
M. Lluïsa Brull i Gisbert (suplent).

  

3.1.9 CONSELL DE DIRECCIÓ 
DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

Les funcions del Consell de Direcció del SCS són, entre d’altres, fixar els 
criteris d’actuació del Servei Català de la Salut, d’acord amb les directrius del 
Departament de Salut i del Consell Executiu, en el marc de la política sanitària 
de la Generalitat, i establir els criteris generals de coordinació de tot el dispositiu 
sanitari públic i de cobertura pública, especialment pel que fa a les activitats 
que portin a terme les regions sanitàries.

Representants:  Núria Cuxart Ainaud (titular). 
Dolors Llorens Basses (suplent).
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3.1.10 CONSELL DE SALUT DE CATALUNYA

El Consell de Salut és l’òrgan central de participació comunitària. Li corresponen, 
entre d’altres, les funcions d’assessorar el departament competent en matèria 
de salut i els ens que en depenen en tots els assumptes relacionats amb l’atenció 
sanitària, l’atenció sociosanitària i la salut pública, i formular-los propostes 
relatives a aquests àmbits.

Representants: Núria Cuxart Ainaud (titular). 
M. Lluïsa Brull i Gisbert (suplent).

3.1.11 CONSELLS DE SALUT 
DE LES REGIONS SANITÀRIES

Els Consells de Salut de les regions sanitàries són els òrgans de participació 
comunitària territorial, tots ells adscrits al Departament de Salut.

RELACIÓ DELS CONSELLS DE SALUT I REPRESENTANTS

CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA DE BARCELONA
Representant: Rosalia Santesmases Masana.        

CONSELL DE SALUT DEL CONSORCI SANITARI DE BARCELONA
Representant: Roser Cadena Caballero.        
         
CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA CATALUNYA CENTRAL
Representant: Mireia Subirana Casacuberta. 

CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA CAMP DE TARRAGONA
Representant: Manuela Bonillo 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: Alícia Rey Miguel.

3.1.12 COMISSIÓ TÈCNICA EN MATÈRIA 
DE DOCUMENTACIÓ CLÍNICA

La missió i funcions de la CTMDC són, entre d’altres, establir criteris homogenis 
sobre els Drets d’informació concernents la salut i l’autonomia del pacient, i la 
documentació clínica, en diferents àmbits.

Representants: Isabel Pera Fàbregas (titular).
Núria Sáez Gómez (suplent).
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3.1.13 CONSELL DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES

L’objectiu del Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya és abordar, amb 
una visió integradora i des d’un punt de vista multiprofessional i interdisciplinari, 
els aspectes més estratègics de les professions sanitàries i les seves 
repercussions professionals.

Representant: Núria Cuxart Ainaud.

  

3.1.14 CONSELL ASSESSOR DE L’ESTRATÈGIA NACIONAL 
I L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I SALUT COMUNITÀRIA 
(ENAPISC)

L’Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària (ENAPISC) suposa 
la revisió i actualització de l’anterior Reforma de l’atenció primària (RAP), que es 
va iniciar l’any 1985 d’acord amb el Reial decret 137/84 i que finalitzà la seva 
implantació l’any 2003.

La seva missió és impulsar una nova reforma de l’atenció primària fonamentada 
en el concepte integral de salut, que inclogui els seus determinants socials, i 
que la consolidi com a l’eix vertebrador del sistema públic de salut i social, 
contribuint a resoldre les necessitats de salut de les persones, de la proximitat 
a la realitat del seu entorn.

Representants: 
Glòria Jodar Solà (titular) / Enric Mateo Viladomat (suplent). 
Glòria Carol Moyano (titular) / Gemma Amat Camats (suplent).

  

3.1.15 OBSERVATORI DE LA IGUALTAT DE GÈNERE

L’Observatori de la Igualtat de Gènere és un òrgan assessor del Govern adscrit a 
l’Institut Català de les Dones creat per la Llei 17/2015 de 21 de juliol com una de 
les mesures per garantir el compliment de la Llei i assolir la igualtat efectiva de 
dones i homes.

Representants:
 Montserrat Gea Sánchez (titular).
Dolors Llorens Basses (suplent).

Grups de treball:
• Anàlisi de dades.  
• Estereotips.  
• Contra la violència masclista (coordinat pel Consell).
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3.1.16 OBSERVATORI AL FINAL DE LA VIDA

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

Representant: Emma Costas Muñoz.

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

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

Representants: Montserrat Gea Sánchez / Pilar Delgado Hito.

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

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

Representants: Montserrat Gea Sánchez (titular).
Núria Cuxart Ainaud (suplent).
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3.2 COL·LABORACIONS PUNTUALS

3.2.1 COMISSIÓ INFORME TRANSVERSAL 
INFERMERIA AQU CATALUNYA

Aquesta comissió té com a finalitat elaborar un informe transversal del 
grau d’infermeria, que contingui les principals conclusions d’aquest procés, 
amb l’objectiu de fer-lo arribar a les institucions educatives així com a les 
administracions educativa i sanitària.

Representant: Carme Mayayo Monreal.

3.2.2 GRUP NUCLEAR MODEL INFERMER  
ATENCIÓ PRIMÀRIA. ASSIGNACIÓ 

Representant: Enric Mateo Viladomat.

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

Representants: Núria Cuxart Ainaud (titular). 
Marc Fortés Bordas (suplent).

3.2.4 GRUP REVISOR PROTOCOLS DE LA GESTIÓ  
INFERMERA DE LA DEMANDA EN PEDIATRIA

Representants: Lorena Villa García (titular).
Natàlia Ventura Taberner (suplent).
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3.3 ALTRES REPRESENTACIONS
 

3.3.1 ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL 
DE COL·LEGIS PROFESSIONALS DE CATALUNYA

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya té com a 
finalitats reforçar la presència social dels col·legis professionals, divulgar 
les seves funcions d’interès general, impulsar projectes comuns, actuar com 
a interlocutor amb les administracions i estudiar qüestions que afectin el 
col·lectiu transversalment, d’acord amb els principis i valors següents: defensar 
la validesa del model actual de col·legis professionals, crear espais de trobada i 
organitzar col·laboració.

Representant a l’Assemblea: 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.

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.
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participacions
INSTITUCIONALS
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4. PARTICIPACIÓ EN ACTES I JORNADES

• Degana. Acte lliurament dels Premis Avedis Donabedian a la Qualitat. 9.1.2019
Dolors Rodríguez. Acte de presentació del protocol i les actuacions per lluitar 
contra les violències sexuals en entorns d’oci. 30.1.2019

• Consellera Marta Olivares. Acte de l’Assemblea Nacional de Catalunya de 
denúncia dels “Judicis de la vergonya”. 12.2.2019

• Degana. Participació Inauguració Jornada d’adhesió del Departament de Salut 
a la Campanya Nursing Now. Secretària participació en la taula rodona14.2.2019

• Degana. II Fòrum de Diàleg Professional. 5.3.2019

• Degana.  Sopar i acte Premis Associació Ex Alumnes Escola Santa Madrona. 
21.3.2019

• Degana. Sopar Homenatge d’Helena Ris. 26.4.2018

• Conseller nat Albert Tort. Esmorzar informatiu del Fòrum Europa. Tribuna 
Catalunya.  26.3.2019

• Conseller nat Albert Tort. “Fòrum Europa. Tribuna Catalunya”, amb la candidata 
a l’Alcaldia de Barcelona, Ada Colau. 7.5.2019

• Secretària representació Consell. Acte de presentació del Grup Nacional 
Nursing Now organitzat pel Consejo General. 14.5.2019

• Degana. Acte de lliurament de les Creus de Sant Jordi 2019. 16.5.2019

• Degana. II Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas. Participació en l’acte 
inaugural i realització de la conferència: Prescripción enfermera; legislación y 
pràctica vacunal.  17.5.2019

• Degana. Jornada Infermeria Escolar i promoció de la salut en la Comunitat 
educativa. Conferència inaugural. 23.5.2019

• Degana. Acte de presentació de la constitució de la Comissió de Seguiment del 
Pacte per a la Reforma Horària. 31.5.2019

• Degana. XI Congrés de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica. Presidència 
acte clausura i entrega premis. 1.6.2019

• Degana. I Jornada d’Infermeria en Tabaquisme “On estem i cap a on anem”. 
Inauguració. 6.6.2019

• Degana. “Fòrum Europa. Tribuna Catalunya” amb Consellera de Salut. 20.6.2019

• Consellera nat Alícia Rey. Acte de graduació de la 7a promoció d’estudiants del 
Grau en Infermeria (2015.2019)  de la UDG. 20.6.2019

• Conseller nat Albert Tort. Assemblea General Ordinària Associació Intercol·legial. 
25.6.2019

• Degana. Acte commemoratiu dels 125 anys del CoMB. 26.6.2019.

• Degana. Presentació I Jornada d’Escoles d’Educació Especial i Escoles 
Ordinàries ACISE. 27.6.2019
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• Degana. 2nd Women Business & Justice European Forum. 28.6.2019

• Degana. Jornada Commemorativa del Dia Internacional de Suport a les Víctimes 
de la Tortura. Sessió Consell Assessor Síndic Greuges. 1.7.2019

• Degana. Trobada entre víctimes d’ETA i víctimes de l’Estat. Consell Assessor 
Síndic Greuges. 2.7.2019

• Montse Gimena. Acte presentació “Recomanacions per a una publicitat 
igualitària”. 11.7.2019

• Degana. Reunió grup Nursing Now Catalunya amb consellera de Salut. 18.7.2019
Degana. Acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. 
11.9.2019

• Consellera Glòria Jodar. Jornada 11S Assemblea Nacional Catalana. 11.9.2019
Degana. Compareixença al Parlament de Catalunya, davant la Ponència de que 
ha d’elaborar l’informe de la Proposició de Llei del servei d’atenció pública a la 
salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya. 
19.9.2019

• Degana. I Jornada d’Infermeria i Responsabilitat Política. 3.10.2019
Conseller nat Albert Tort. Jornada de Presentació de la Carta del Voluntariat en 
l’Àmbit de la Salut 2019: “Un impuls al voluntariat per una salut més propera”. 
7.11.2019

• Degana. Inauguració III Jornada d’ACISE “Avançant en la salut escolar”. 9.11.2019 
Consellera nat Alícia Rey. Acte inauguració sala Carles Capdevila. Facultat 
d’Infermeria. UdG. 14.11.2019

• Degana. Conferència sobre prescripció infermera a les Jornades de 
protocol·lització de l’Hospital Sant Joan de Déu. 20.11.2019

• Degana. Jornada IPA.CAT19. 28.11.2019

• Degana i d’altres membres del Plenari. Acte de lliurament de les Medalles i 
Plaques Josep Trueta al Mèrit Sanitari 2019. 9.11.2019

• Consellera nat Alícia Rey. XXII Jornades ACEBA “Salut a totes les polítiques”. 
22.11.2019

• Degana. Acte Institucional #25N Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència envers les Dones. 25.11.2019

• Degana. Acte de lliurament de les Medalles i Plaques Josep Trueta al mèrit 
sanitari 2019. 29.11.2019

• Degana. Inauguració de la Jornada d’Infermeria en el marc del 40º Congreso de 
la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). 29.11.2019

• Degana. Acte institucional del Dia Mundial de la Sida. 1.12.2019

• Degana. Acte de presentació del Pla de Drets Humans de Catalunya. 10.12.2019

• Degana. Cloenda V Jornada d’Innovació i Recerca CODITA: “Recerca Infermera, 
ànims, podem”. 12.12.2019

• Degana. Assistència a la inauguració de l’exposició universal “La salut a 
Catalunya”. 13.12.2019

IPA.CAT
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5.1 RESUM D’ACTIVITATS

A banda dels projectes en marxa, els temes relacionats amb la prescripció 
infermera han ocupat bastament l’activitat del Consell aquest 2019.

AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT

• Fòrum Diàleg Professional (FDP). Convocat pel Departament de Salut amb 
tots els agents i entitats del sector salut com un procés de debat entorn de les 
polítiques de planificació i ordenació professionals, d’acord amb les necessitats 
de salut emergents i els models assistencials que se’n deriven. 

• Participació de la degana en els plenaris i jornades tècniques celebrades, 
i dels representants designats en els 16 dels 17 Reptes Professionals. Minsa 
representació infermera en la composició dels grups. 

• El 4 de novembre va tenir lloc la III reunió plenària on es van presentar les 
conclusions d’aquest procés i es va demanar el compromís per totes les entitats 
i les institucions a col·laborar en la implementació de les seves conclusions. 
Posteriorment es publica aquest document de conclusions.

• Representació al Consell Assessor en Política de Recerca i Innovació en Salut 
(CAPRIS). Presa de contacte de la degana i la secretària amb el director general 
de Recerca, Innovació i Salut, per demanar més representació infermera al 
CAPRIS. Es va quedar en que es fes una proposta d’incloure com a representants 
a Montserrat Gea, Gerard Mora, Edurne Zabaleta i Pilar Delgado (aquesta 
darrera, en motiu del perfil que es va demanar per part del CAPRIS). Contacte de 
la secretària amb la subdirecció general per concretar el tema. Finalment, es va 
sol·licitar formalment per part del director general que el Consell formés part del 
CAPRIS, a través de dos representants, Montserrat Gea i Pilar Delgado.

• Proposta de candidates a optar a les Medalles Josep Trueta 2019: Atenent la 
petició rebuda, es va proposar a Dolors Llorens, Dolors Juvinyà i Carme Ferré. 
Totes tres van rebre el guardó durant l’acte de lliurament de les Medalles i 
Plaques Josep Trueta al mèrit sanitari 2019 que va tenir lloc al Palau de la 
Generalitat el dia 29 de novembre. 

• Reunions amb director general de les Professions Sanitàries i subdirectora 
general d’Ordenació i Desenvolupament Professional per tractar els temes de la 
prescripció infermera i especialitats.

• Jornada sobre bones pràctiques infermeres. Proposta del Departament de 
Salut de designació de representant per a formar part del Comitè Organitzador 
de la Jornada sobre bones pràctiques infermeres que estan organitzant, en el 
marc del conveni que tenen signat amb l’Institut Joanna Briggs, per a posar en 
valor l’adhesió de centres i serveis a les cures basades en l’evidència, que proposa 
aquesta institució. Aprofitant la presència a Barcelona de la Doris Grinspun, 
la data pre-reservada és la de 30 de març de 2020 de 9 a 14h. Designació de 
Montserrat Gea per formar part d’aquest comitè organitzador integrat per: Alicia 
Avila (Dept. Salut), Adelaida Zabalegui, Montserrat Martínez (Vall d’Hebron), 
Isabel Andrés i Monica Castellà (Can Ruti), Marina Peirón i JM Gutierrez (Arnau 
de Vilanova), Mireia Subirana (Consorci Hospitalari de Vic) i Anna García-Altés 
(AQuAS). 
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NURSING NOW CATALUNYA

• Nursing Now és una campanya global de tres anys impulsada pel Consell 
Internacional de les Infermeres (CII) i de la Organització Mundial de la Salut 
(OMS). Té per objectiu posicionar la professió infermera allà on ha d’estar i 
apoderar les infermeres per liderar els reptes de salut del segle XXI. Vol impulsar 
l’excel·lència i posar al centre les cures infermeres com a instruments per a la 
millora de la salut de la població i la disminució de les desigualtats.

• Aquesta campanya parteix de l’informe elaborat per la Comissió de Salut del 
Parlament britànic l’octubre de 2016 anomenat ‘Triple Impact’ i posa de manifest 
la necessitat d’impulsar el lideratge de les infermeres en els sistemes de salut 
i comptar amb la seva aportació en la promoció de la salut i en la prevenció de 
les malalties. 

• El 14 de febrer de 2019, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
va adherir-se de manera explicita a la campanya en un acte públic celebrat a la 
ciutat de Barcelona on la Consellera de Salut Alba Vergés va a donar a conèixer 
els compromisos del govern català per promocionar l’aportació de les infermeres 
i es presentà el grup Nursing Now Catalunya del que també en formen part 
representants d’entitats proveïdores de serveis de salut, de facultats i escoles 
d’infermeria a través de l’Associació de Degans i/o Directors de Facultats i 
Escoles d’infermeria de Catalunya, Balears i Andorra (ADEIC), de l’ Associació 
Catalana de Direccions Infermeres (ACDI) en nom de les infermeres gestores, així 
com infermeres investigadores, joves, estudiants, persones que atenem, d’altres 
professionals de la salut, i per suposat, de representants de la campanya i 
d’institucions com del Consell Internacional d’Infermeres i el Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya. 

• Al juliol de 2019 es va presentar a la Consellera de Salut el document que recull 
la proposta del grup per concretar objectius operatius per cada línia estratègica 
establerta per Nursing Now, així com les accions i els criteris de resultats i les 
entitats responsables de dur-ho a terme. Tots ells alineats amb les iniciatives 
del Departament per millorar la salut de la població i potenciar l’excel·lència de 
les cures infermeres. 

• El Grup Nursing Now Catalunya s’ha reunit regularment durant aquest any 
2019.

• Al desembre es va editar la publicació dels objectius, en català, castellà i 
anglès, de la que s’ha donat la corresponent difusió per part de les institucions 
que formen part del grup.

• Cada organització farà el seguiment dels respectius objectius operatius que 
havia proposat.

• Composició Grup Nursing Now Catalunya 2019:
- Núria Cuxart Ainaud, Degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i 
Infermers de Catalunya
- Maria Sardà Raventós, Directora General d’Ordenació i Regulació Sanitària 
pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
- Adelaida Zabalegui Yárnoz, Membre del Comitè de Direcció de la campanya 
Nursing Now.
- M. Eulàlia Juvé Udina, Membre del Comitè de Direcció del Consejo 
Internacional de Enfermería.
- Margarita Esteve Ortega, Presidenta de l’Associació Catalana de Directores 
Infermeres (ACDI), per la gestió infermera.
- M. Dolors Bernabeu Tamayo, Representant de l’Associació de Direccions 
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d’Escoles i Facultats d’Infermeria de Catalunya (ADEIC), per les Universitats.
- Montserrat Artigas Lage, Directora de Cures de l’Institut Català de la Salut 
(ICS), per les entitats proveïdores públiques.
- Mercè Estrem Cuesta, Representant de les entitats proveïdores de serveis 
sanitaris i socials, concertats i privats (UCH-CSSC-ACES-ACRA).
- Ester Risco Vilarasau, Infermera/r jove, menor de 35 anys, que actua com a 
secretària/i (fins nov. 2019).
- Andrés Aristayeta Blas, Infermera/r jove, menor de 35 anys, que actua com 
a secretària/i (a.p. des. 2019).
- Eva Mª Arroyos Calvera, Estudiant d’Infermeria.
- Carmen Cabezas Peña, Subdirectora General de Promoció de la Salut, com 
a professional NO infermer.
- M. Dolors Navarro Rubio, Representant dels/les pacients.

• Document relacionat (link):
Objectius Nursing Now Catalunya.

AMB EL CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

• Assistència de la degana a la reunió del Consejo Interautonómico celebrada 
el dia 4 de març. A banda de la Prescripció Infermera, es va tractar el Registre 
de professionals , el conflicte amb la Farmàcia Comunitària i l’homologació de 
títols de Graduats en Infermeria i especialistes i la situació actual a les diferents 
comunitats autònomes del desenvolupament del Reial-Decret 1302/2018, de 22 
d’octubre, pel qual es modifica el Reial-Decret 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 (BOE núm. 306, de 
23.12.2015).

• Acte de presentació del Grup Nacional Nursing Now organitzat pel Consejo 
General de Enfermería, celebrat el dia 14 de maig. Assistència de la secretària 
en representació del Consell.

• Reunió informativa sobre l’organització col·legial, celebrada el dia 20 de 
setembre, amb l’assistència del president i presidentes dels Col·legis Catalans.

• Reunió Grupos Regionales NursingNow  celebrada el dia 16 de desembre de 
2019. Participació de la degana amb la presentació de les accions dutes a terme 
pel Grup Nursing Now Catalunya.

COOPERACIÓ INTERCOL·LEGIAL 

• Preparació Jornada de treball conjunta Col·legis Infermeres i Farmacèutics. 
Previ anàlisi del document Guia de seguiment farmacoterapèutic per part de les 
conselleres Glòria Jodar i Manuela Bonillo.

• Exposició: “Infermeres en la Memòria. La força invisible d’una professió”. 
Després de la participació de la degana en el XVI Congreso Nacional y XI 
Internacional de Historia de la Enfermería, celebrat a Palma de Mallorca, on es 
va fer també l’exposició “Enfermeras en la memoria. La Fuerza Invisible de una 
Profesión” Glòria Gallego, responsable de la mateixa, es va posar en contacte 
amb ella per proposar l’organització al territori català d’una exposició itinerant 
semblant, adaptant els continguts al territori i traduint al català els textos ja 
elaborats, que s’nicia amb l’organitzada pel Col·legi de Barcelona, del 12 de maig 
al 30 de juny. Seguiran les de la resta de Col·legis. 

https://www.consellinfermeres.cat/wp-content/uploads/objectius-Nursing-Now-Catalunya-catala.pdf
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• Taula Infermera d’Atenció Primària (TIAP) Neix amb el propòsit de centralitzar 
les veus de les infermeres que treballem a l’àmbit de l’Atenció Primària de 
tota Catalunya i de totes les entitats proveïdores. Hi formen part l’Associació 
d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), el Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), el Col·legi Oficial d’Infermeres i 
Infermeres de Tarragona (CODITA) el Col·legi d’Infermeres i Infermers de Lleida 
(COILL), el Col·legi d’Infermeres i Infermers de Girona (CODIGI), l’Asociación de 
Enfermeria Comunitaria (AEC), l’ Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica 
(ACIP) i el Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP). La TIAP vol analitzar i 
fer propostes per exigir el reconeixement en el lideratge i l’expertesa de les 
infermeres, que són peces clau per resoldre problemes i situacions de salut i de 
malaltia, des d’una perspectiva individual, familiar i comunitària.

• Les infermeres i els infermers i l’atenció dels infants i adolescents a les escoles. 
Posicionament signat conjuntament pels col·legis professionals, societats 
científiques d’infermeres, i el Consell, on es demana als Departaments de Salut i 
d’Educació mesures urgents per garantir l’assistència sanitària a l’escola, davant 
la situació de necessitat de cures infermeres tant a les escoles ordinàries com 
les que requereixen intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI) i les d’educació 
especial. Es demana abordar la manera més eficient i possible per garantir els 
recursos que ara son insuficients i que passa per dotar de més infermeres a 
l’Atenció Primària i a les escoles en funció del que requeriment de cada infant.  
Eleccions al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida. Guanyadora la 
candidatura encapçalada per Montserrat Gea Sánchez.

• Participació al Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados (Investen 
isciii) amb un  resum  presentat pels responsables dels Col·legis de l’estudi sobre 
la salut, estils de vida i condicions de treball de les infermeres i infermers de 
Catalunya, de la Fundació Galatea.

5.2 PRESCRIPCIÓ INFERMERA 

5.2.1 DECRET CATALÀ PI

• Es concerta una reunió amb els lletrats del Departament de Salut per analitzar 
la possibilitat d’adaptar el decret català de prescripció a la nova normativa 
estatal. També s’haurà d’adaptar el decret d’acreditació quan estigui publicat.
Es van mantenint converses entre el Departament de Salut i el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social per reconvertir el decret en una eina que 
permeti operar mentre no hi hagin els protocols previstos en el Reial Decret 
espanyol. 

Mentrestant, s’està intentant cercar un mecanisme per a que mentre els 
protocols per la via estatal no s’elaborin, al menys els més importants vigents a 
Catalunya es puguin adaptar a la norma catalana pel seu funcionament en uns 
àmbits, com són cures de ferides, gestió infermera de la demanda i emergències.

• Publicació del document: Estàndards de coneixement en el Grau d’Infermeria 
pels àmbits d’interacció: ferides, estomes, dolor i emergències realitzat pel 
Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) i adoptat pel Consell. 
El document conté la llista de medicaments, subjectes o no a prescripció 
mèdica, que s’ha pogut constatar formen part de la pràctica infermera habitual 
en l’àmbit de cura de ferides, estomes, dolor i emergències. En el document 
s’evidencia el curs, l’assignatura i la universitat on es proporciona la formació 
en el Grau d’Infermeria.  Aquest treball respon als requeriments d’identificació 
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dels estàndards de coneixement que exigeix el projecte de Decret pel qual es 
regulen les condicions i les normes d’organització per a l’exercici de la indicació, 
ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà 
per part de les infermeres i els infermers, elaborat des del Departament de Salut 
i en tràmit d’aprovació. 

• Per part de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) es 
publica l’informe Prescripció infermera. Posicionament i opinió dels professionals 
de salut a Catalunya sobre els seus beneficis impulsat conjuntament des del 
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC),  l’Associació 
d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i l’Agència de Qualitat 
i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) sobre l’estudi iniciat el 2016 
amb l’objectiu de mesurar el grau de consens, potencialment entre tots els 
professionals de la salut implicats en el futur desplegament de la prescripció 
infermera a Catalunya. El document recull els resultats de la investigació on 
van participar infermeres/rs, metges/ses i farmacèutics/ques en una enquesta 
basada en la metodologia Health Consensus.

Les conclusions de l’informe destaquen el consens percebut entre els 
professionals sobre els beneficis de la prescripció infermera.

5.2.2 REIAL DECRET ESTATAL PI

En aquest any continua l’adaptació del Reial Decret 1302/2018.

••• Projecte de decret per a la regulació del procediment d’acreditació 

El 15 de gener de 2019 el Departament de Salut va fer arribar el Projecte de 
decret per a la regulació del procediment d’acreditació explicant, tal i com va 
avençar prèviament la directora general d’Ordenació i Regulació Sanitària, que 
finalment no serà una ordre sinó un decret. L’esmentada puntualització alentirà 
el procés, però atorgarà i dotarà de més seguretat jurídica. Aquest decret 
modificarà obligatòriament el decret que regula la recepta electrònica, a través 
d’una ordre que incorpori a les infermeres.

També i en relació a les al·legacions a l’esmentat projecte de decret, a banda de 
les societats, escoles i facultats que es van sumar a les esmenes del Consell, es 
van recollir propostes de La Unió i de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat. 
Finalment, i amb el vist i plau previ de les presidentes i president dels Col·legis, 
dins del termini d’informació pública , el 6 de febrer de 2019 es va remetre al 
Departament de Salut l’escrit d’al·legacions del Consell. Posteriorment, des del 
Departament de Salut es va fer arribar un nou redactat previst de la Disposició 
addicional sisena, de delegació de l’exercici de l’oferta formativa en els Col·legis. 
Aquesta modificació es va admetre per tal de col·laborar perquè tot el procés 
d’acreditació sigui el més àgil possible.

Un cop finalitzat el termini d’audiència pública per esmenes al projecte de decret, 
el 24 d’abril es celebra una nova reunió amb les societats científiques i l’ADEIC 
per debatre i consensuar els aspectes que s’hauran de desenvolupar a partir 
de l’aprovació i publicació del mateix, pel que fa al curs d’adaptació. S’acorda 
que la modalitat de preferència sigui virtual, i el curs ha de tenir continguts 
que no s’imparteixin en el grau d’Infermeria. Es va quedar en què cada societat 
científica faria arribar tres casos pràctics sobre prescripció infermera en la seva 
especialitat i l’ADEIC pel que fa a l’àmbit generalista.

Continuen els contactes amb el director general de Professionals de la Salut. En la 
reunió de Consell Plenari de 17 de juliol de 2019, Marc Ramentol, director general 
de Professionals de la Salut i Alícia Avila, subdirectora general d’Ordenació i 
Desenvolupament Professional presenten als consellers la informació actual 
del projecte de decret, així com el procediment d’acreditació de les infermeres 
per a la prescripció infermera. 
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El 29 d’agost es publica al DOGC el Decret 180/ 2019, de 27 d’agost, pel qual es 
regula el procediment d’acreditació de les infermeres i infermers per a l’exercici 
de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes 
sanitaris d’ús humà. 

Publicació per part del Consell de la Guia ràpida per acreditar-te i de l’enllaç a la 
informació sobre els procediments: Acreditat per prescriure.  

Participació de la degana en les reunions de la Comissió de Crisi per a la 
prescripció infermera.

• Curs d’adaptació.
- Reunions de treball al Consell amb les societats científiques i 
l’Associació de Directores d’Escoles d’Infermeria de Catalunya, Balears 
i Andorra, per tal de posar en comú els diferents aspectes pel que fa al 
curs d’adaptació per a l’acreditació per a la indicació, l’ús i l’autorització de 
dispensació de medicaments i productes sanitaris a la que obliga el Reial 
decret 1302/2018, de 22 d’octubre, que s’ha de dissenyar conjuntament 
pel Departament de Salut i el Consell. També assisteix la presidenta del 
Consell Tècnic d’Infermeria del Consell Català de Formació Continuada 
de les Professions Sanitàries, ja que aquest curs haurà d’estar acreditat 
pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. 
- Reunions amb el director general de Professionals de la Salut per a tractar 
el disseny del curs. Reunions convocades per la Divisió de Prestacions 
Farmacèutiques de la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al 
Medicament del CatSalut (GPFiAM) per a treballar el contingut i material 
del curs. En aquestes hi participen Glòria Jodar i Rosa Bayot.

5.2.3 SIGNATURA ELECTRÒNICA

• Conveni: Marc de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, a través del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, el 
Consell de Col·legi d’Infermeres i Infermers de Catalunya i els Col·legis Oficials 
d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona a l’objecte 
d’implementar la signatura electrònica en els sistemes d’informació del 
Departament de Salut. Reunions amb el Departament de Salut i tramesa de les 
diferents esmenes als documents, aprovant-se la versió definitiva en el Plenari 
de l’11 de desembre. 

• Reunions també amb la Divisió de Prestacions Farmacèutiques de la Gerència 
de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament del CatSalut (GPFiAM)

• Recollida d’informació sobre les empreses proveïdores de certificats digitals 
per accedir al sistema d’informació que ha contactat.

5.2.4 RECEPTA ELECTRÒNICA

• Participació de Glòria Jodar i Carmen Valenzuela al Grup de Treball creat per 
la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament del CatSalut 
(GPFiAM).

• Per part de la GPFiAM s’elabora un document divulgatiu que s’ha fet arribar a 
les entitats proveïdores i les Patronals sobre la incorporació de les infermeres a 
Recepta Electrònica. 

• Desplegament a l’entorn de proves, de la nova versió de Sistema Integral de 
Recepta Electrònica (SIRE), que possibilitarà la indicació infermera electrònica.
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5.3 ADHESIONS, SUPORTS I AVALS

• Adhesió a  la Campanya Reanimem el català, utilitza la llengua, promoguda per 
la Plataforma per la Llengua.

• Adhesió de la Comissió Plenària del Consell al manifest DAVANT LA SENTÈNCIA 
DEL PROCÉS-UNA CRIDA A LA LLIBERTAT COM A ESPAI DE CONSENS.

• Col·laboració amb el Projecte IPA.CAT19 que neix fruit dels resultats de l’estudi 
“Exploració dels nous rols infermers dins de la Xarxa pública d’hospitals a 
Catalunya”  L’IPA.CAT19 té per objectiu identificar l’extensió (l’abast) de la pràctica 
avançada de les infermeres a Catalunya. http://www.catedradegestiosanitaria.
uab.es/recerca/index.php?tam=12

5.4 SUBVENCIONS ATORGADES 

• Jornada Presentació creació de l’Associació d’Infermeres i Infermers Catalans 
d’Imatge corporal i Dermoestètica ACICDDI. Col·laboració econòmica de 600 
euros.

• 1a Jornada de Marxa Nòrdica per a professionals, pacients i familiars afectats 
per les malalties pulmonars respiratòries intersticials com la fibrosi pulmonar 
idiopàtica i trasplantats pulmonars. Col·laboració econòmica de 600 euros.

• Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar ACISE, Conferència School 
Nurses International 2019 . Col·laboració econòmica de 600 euros.

• XI Congrés de l’Associació Catalana de Pediatria ACIP. Col·laboració econòmica 
de  600  euros.

• I Jornada Infermeria de Donació i Transplantaments. Hospital Vall d’Hebron. 
Col·laboració econòmica de 600  euros.

• Congreso Nacional Los Nuevos Retos de las Enfermeras. Hospital Santa Creu i 
Sant Pau. Premi al Millor Pòster Digital. Col·laboració econòmica de  300 euros.

• 40 Congreso Nacional de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. 
Col·laboració econòmica de  600  euros.

• Jornada d’Infermeria i Salut Escolar Avançant en la Salut Escolar de l’Associació 
Catalana d’Infermeria i Salut Escolar ACISE. Col·laboració econòmica de 600  
euros.

• 6a Jornada Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Laboral de l’Associació 
Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Laboral. Col·laboració econòmica de 
600 euros.

IPA.CAT
IPA.CAT
http://www.catedradegestiosanitaria.uab.es/recerca/index.php?tam=12
http://www.catedradegestiosanitaria.uab.es/recerca/index.php?tam=12
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35.474 Infermeres 

BARCELONA
77,72%

2.450 Infermeres 

LLEIDA
5,37%

XIFRES
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4.091 Infermeres 

TARRAGONA
8,96%

3.631 Infermeres 

GIRONA
7,95%

XIFRES
45.646 

6. TOTAL INFERMERES I INFERMERS COL·LEGIATS 
A CATALUNYA (2019)

(Cens Col·legis a 31.12.18)
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