
Catalan
CONSELL I COL·LEGIS D’INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS NURSING NOW



EDITA: 

Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya

C/ Rosselló, 229  - 08008 Barcelona

93 217 75 73 - consell@consellinfermeres.cat

Disseny i maquetació ©Missatges Gestió de Comunicació SL

Fotografia ©CCIIC, COIB, COIGI, COILL, CODITA, SALUT, ICS

CCIIC ©Març de 2022

MEMÒRIA D’ACTIVITATS NURSING NOW CONSELL I COL·LEGIS D’INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA

Catalan

SALUTACIONS DE LES 
DEGANES DEL CONSELL 4 

NURSING NOW: EL RELAT 6

CONSELL I COL·LEGIS 
D’INFERMERES DE 
CATALUNYA 

LIDERAR EN PANDÈMIA 18

 CONSELL 20
 COIB 26
 COIGI 30
 COILL 34
 CODITA 38



SALUTACIÓ I Estrella
   Martínez i Segura
   Degana del Consell de Col·legis 
   d’Infermeres i Infermers de Catalunya 
   Des del 16 de setembre de 2020

M’honora compartir les pàgines de salutació d’aquesta memòria amb la meva 
predecessora al capdavant del Consell, Núria Cuxart, i a la qual vull agrair 
l’embranzida del Nursing Now Catalunya. 

Mentiria si digués que el relleu, en plena pandèmia de la covid-19, em trobava 
amb l’esperit festiu. Una celebració pel davant que trontollava a passes 
agegantades, però que feia ‘més important que mai’ un moviment mundial que 
alineés els objectius de les infermeres d’arreu del planeta i, alhora, accelerés les 
actuacions locals. Una adversitat que donava tot el sentit al Nursing Now que 
esdevenia la campanya de visibilització i apoderament més influent de la història 
de la professió infermera.

El lideratge de les infermeres durant la pandèmia de la covid-19 en tots els àmbits 
de la salut, molt especialment en l’atenció i cura de les persones malaltes, però 
també en la prevenció i l’educació o la gestió –hem encapçalat la campanya de 
vacunació més gran de la història–; és l’avantsala de la Infermeria del futur. Un 
futur per a Catalunya (i per al món) amb una generació d’infermeres i un full de 
ruta inexcusable i universal: liderar una societat de cures. 

Nursing ever, infermeres!
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SALUTACIÓ I Núria
   Cuxart i Ainaud
   Degana del Consell de Col·legis 
   d’Infermeres i Infermers de Catalunya 
   Fins al 15 de setembre de 2020

Tot i que és de tota evidència que la situació de pandèmia ha fet que la campanya 
internacional Nursing Now adoptés una versió que no era la prevista, és ben cert 
que també ha generat un efecte de valor afegit. El valor de la confirmació, per 
enèsima vegada, que les cures infermeres són imprescindibles.

Els acords assolits en el context del grup Nursing Now Catalunya en el 2019, tots 
alineats amb les iniciatives del departament de salut del govern de Catalunya per 
millorar la salut de la població i potenciar l’excel·lència de les cures infermeres, 
són compromisos que la pandèmia no ha fet més que evidenciar la necessitat 
urgent d’assolir-los. El document que els recull, concreta objectius operatius per 
cada línia estratègica establerta per Nursing Now internacional, accions, criteris 
de resultats i les entitats responsables de dur-ho a terme. És públic i consultable.

Les propostes pactades segueixen ben vigents i urgeixen. La campanya Nursing 
Now ha estat més que sacsejada per una de les pitjors tragèdies humanes que ha 
viscut recentment la humanitat. Però els acords es compleixen i la determinació 
de les infermeres per fer-ho possible, tot i l’esgotament per l’extraordinària feina 
feta, ha de seguir intacta.

Per això és molt d’agrair que es recordin.
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2016
El Grup de Treball Salut Global 

del Parlament britànic (All-Party 

Parliamentary Group on Global 

Health) dóna a conèixer un informe 

que aprofundeix en la rellevància 

d’impulsar la Infermeria. 

Aquest document, conegut com a ‘Triple 
Impact’ posa de manifest la urgència per 
abordar el desenvolupament de la Infermeria 
i l’accés dels professionals del sector a llocs 
de responsabilitat gestora, i també, a càrrecs 
polítics, per aconseguir aquest triple impacte 
que dóna títol a l’informe. 

Amb aquest suport a la professió infermera, apunten els parlamentaris, es milloraria 
la cobertura sanitària de la població, es promouria la igualtat de gènere i es fomentaria 
un creixement que donaria lloc a economies més fortes.

Tal és la repercussió del document que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
enuncia “la cobertura sanitària universal” com a gran repte del segle XXI i busca la 
complicitat de la Infermeria per assolir un objectiu que, fins ara, es titllava de quimera.



Amb horitzó 2020, proclamat ‘Any de la Infermera i de la Llevadora’, la campanya 
marca l’estratègia per millorar la salut de la població mundial, facilitant l’escalada 
de les infermeres fins a ocupar llocs de lideratge en el vèrtex de la piràmide de les 
polítiques de salut; alhora que insta els governs a invertir en infermeres.

L’acció de transformació del model sanitari (i social) visibilitza, per primera vegada, 
la infermera com a agent de canvi i progrés per a totes les societats del món.
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Dos anys després…

27 de febrer 2018
L’OMS i el Consell Internacional 

d’Infermeres (CIE) anuncien a 

Londres, la seva aliança per tirar 

endavant una campanya global que 

compta amb el suport del Burdett 

Trust for Nursing (fundació benèfica 

independent amb seu al Regne Unit) 

i col·loca les infermeres en el 

centre del sistema. 

Neix Nursing Now®.
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Estructurada en comitès de 

diferents nivells i àmbits geogràfics, 

en territori català, es funda el grup 

Nursing Now Catalunya.

La iniciativa suma l’adhesió 

del Departament de Salut de 

la Generalitat de Catalunya i 

la participació del Consell de 

Col·legis d’Infermeres i Infermers 

de Catalunya (CCIIC) i dels col·legis 

oficials d’Infermeres i Infermers 

de Barcelona (COIB), de Girona 

(COIGI), de Lleida (COILL) i de 

Tarragona (CODITA); entre les 

entitats promotores.

Es constitueix el Comitè de Nursing Now Catalunya:

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 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  (fins al novembre de 2019)
Andrés Aristayeta Blas (des del desembre de 2019)

Infermera/r jove, menor de 35 anys, que actua com a secretària/i (fins nov. 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.

Catalan
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2019
Cinc mesos després, al juliol, 

Nursing Now Catalunya publica 

el full de ruta a seguir que 

concreta els objectius operatius 

de la Infermeria catalana, alineats 

amb l’estratègia de la campanya 

mundial i amb les iniciatives del 

Departament de Salut adreçades a 

la millora de la salut de la població 

i, també, la de la professió.

1/ Incrementar la inversió en la millora de les condicions laborals (inclosa la formació 
i el desenvolupament professional) de les infermeres.

2/ Impulsar i difondre les pràctiques infermeres efectives i innovadores.

3/ Augmentar la influència de les infermeres en les polítiques de salut.

4/ Augmentar el nombre d’infermeres en llocs de lideratge
i les oportunitats de desenvolupament professional.

5/  Incrementar i traslladar l’evidència sobre el àmbits on les infermeres
tenen més impacte, minimitzant las barreres que impedeixen aplicar-ho.

Cinc objectius estratègics per liderar el canvi.
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L’ANY DE LA 
INFERMERA… 
I EL DE LA 
PANDÈMIA
La proclamació del 2020 com a ‘Any 

Internacional de la Infermera i de la 

Llevadora’ per part de l’Assemblea 

Mundial de la Salut (OMS), amb 

el lema “Infermeria: una veu per 

liderar” i tints de celebració, ha de 

ser l’altaveu de tres anys estratègics 

per a la professió.

La visibilització de les infermeres avalada per l’evidència científica i l’acció en 
salut. Comitès d’arreu del món, igual que el de Nursing Now Catalunya, preparen 
l’efemèride amb acurats programes d’activitats professionals, però també amb accions 
adreçades als mitjans de comunicació i al gran públic i que busquen la complicitat i la 
corresponsabilitat del món de la informació i de la població per a la construcció d’un 
nou model de salut global.

Fem visibles les infermeres i el seu lideratge! Gener, febrer… Les accions se succeeixen 
en un clima expectant per les notícies sobre la propagació del SARS-CoV-2 que arriben 
de la Xina i que l’11 de març confirmen la pitjor de les previsions: la declaració de la 
pandèmia de la Covid-19. 

Augmenta el volum i exigència de la demanda assistencial i científica. L’impacte en la 
Infermeria –principal força de treball en salut i que, dia rere dia, capitaneja la resposta 
enfront de la Covid-19– és brutal. 



16 17Tal és la situació, 
que l’OMS –a petició del CIE– 

decideix prorrogar la celebració de 
l’any internacional fins al

juliol 2021
El reconeixement al paper 

capdavanter de la Infermeria durant 

la crisi sanitària s’estén i s’encavalca 

amb la commemoració de l’Any 

Internacional dels Treballadors i 

Cuidadors de la Salut. 

Celebracions enmig d’una crisi sanitària que, voluntàriament o involuntàriament, 
precipita la visibilització de les infermeres com a columna del Sistema de Salut.

L’acció del CCIIC i els quatre col·legis catalans –COIB, COIGI, COILL i CODITA– mostra 
la resiliència de les infermeres i infermers que han fet del Nursing Now Catalunya, 
bandera de lideratge i acció. 

També, durant la pandèmia.
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NNVS 

Covid
La incorporació del factor pandèmia 
–circumstancial i completament 
excepcional– a la celebració posarà 
en valor la Infermeria, però, 
alhora, confirmarà l’escassetat de 
professionals i inversions arreu 
del món i, també, a Catalunya. 
L’equació es resol amb una activitat 
frenètica per part del Consell i dels 
Col·legis. 

El balanç de l’acció i impacte del 
grup NN Cat mostra la capacitat 
d’adaptació i de reinvenció de 
la Infermeria catalana, així com 
l’esforç per assolir els objectius 
proposats, identificant les 
oportunitats de salut per a la 
població i per a la professió. 

Liderar en
pandèmia
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2020GENER
JUNY2021

17 febrer 2020
El Consell endega l’ESTUDI ‘QUALITAT DE VIDA LABORAL DE LES IN-
FERMERES DE CATALUNYA’ amb l’objectiu de conèixer quines són les 
condicions de treball, el grau de benestar o malestar laboral, el nivell 
de burnout i l’engagement de les infermeres catalanes. A fi d’obtenir un 
diagnòstic el més representatiu possible, el Consell fa una crida per a la 
participació de les infermeres i infermers catalans. (OE 1)

22 febrer 2020
Llum verda per a l’ACREDITACIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA 
AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA. El conveni signat entre el Departa-
ment de Salut posa en marxa el procés d’emissió del certificat digital 
que es materialitzarà amb el desplegament de les primeres prescripci-
ons SIRE, el 12 de gener de 2021. (OE 1,2,3)

22 maig 2020
La Comissió de Tabaquisme del Consell convida a visibilitzar la INTER-
VENCIÓ INFERMERA EN EL CONTROL DEL TABAQUISME DURANT 
LA PANDÈMIA, sota el hashtag #Infermerescontraeltabac. L’acció tin-
drà continuïtat el 2021. (OE 2,3,5)

28 maig 2020
El Consell, com a membre de l’Observatori d’Igualtat de Gènere (OIG) 
de l’Institut Català de la Dona (ICD), participa en el grup de treball que 
elabora el DOCUMENT ‘LA IGUALTAT ÉS SALUDABLE. RECOMA-
NACIONS CONTRA ELS EFECTES NEGATIUS DELS ESTEREOTIPS 
SEXISTES EN LA SALUT’, decàleg per revertir els efectes nocius dels 
estereotips de gènere en la salut de la ciutadania. (OE 2,3,5)

11 juny 2020
El Consell SIGNA EL ‘DECÀLEG DELS PROFESSIONALS DE LA SALUT 
PER A LA REFORMA DEL SISTEMA DE SALUT DE CATALUNYA’ que 
recull les propostes de canvi, a partir de les lliçons apreses durant la 
COVID-19. Les mesures proposades vénen encapçalades per la necessi-
tat d’un NOU ‘PACTE PER LA SANITAT’ fruit d’un acord majoritari de 
les forces polítiques, a nivell de l’Estat i de Catalunya, per tal d’habilitar 
els recursos per fer les reformes necessàries i posar la sanitat pública al 
nivell que demana la societat. (OE 1,2,3,4,5)

23 octubre 2020
El Consell intervé en la COMISSIÓ D’ESTUDI DE LA RECONSTRUCCIÓ 
I LA REACTIVACIÓ SOCIALS I ECONÒMIQUES DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA per demanar la millora de les condicions laborals de les 
infermeres i que s’augmenti la seva presència als llocs on es prenen les 
decisions. (OE 1,2,3,4,5)

11, 16 i 23 febrer 2021
El Consell signa una ALIANÇA AMB EL CAC PER COMBATRE ‘LA DES-
INFORMACIÓ SOBRE LES VACUNES DE LA COVID-19’ i coorganitzen 
un webinar i una campanya informativa adreçats a la població, en base 
als resultats de l’informe elaborat per ambdues entitats, junt amb altres 
corporacions de Salut. (OE 2,3,4,5)

15 març 2021
El Consell PORTA EL ‘KNOW-HOW DE LA INFERMERIA PER AL LIDE-
RATGE DEL NOU MODEL ASSISTENCIAL DELS CENTRES RESIDEN-
CIALS’, al programa ‘de Boca a Orella’ de Ràdio4-RNE, com a oportuni-
tat per al model social i sanitari integrat, a Catalunya. (OE 2,3,4,5)

23 març 2021
El Consell DEMANA ‘EQUITAT TERRITORIAL EN SALUT’ A LA PRESI-
DENTA DEL PARLAMENT, Laura Borràs. La necessitat d’escometre les 

CONSELL
NN Cat

El Consell de Col·legis 

d’Infermeres i Infermeres 

de Catalunya (CCIIC) és el 

punt neuràlgic de l’estratègia 

paraigua i facilitadora del 

marc d’acció dels quatre 

col·legis.

Portaveu i altaveu de les 

col·legiades catalanes.

Deganes 
Núria Cuxart Ainaud

(actual) Estrella Martínez Segura



22 23comunicat motivador que apel·la a la situació de Catalunya, que deman-
da infermeres i infermers amb altes capacitats i, sobretot, ‘disposades 
a anar un pas pel davant i disposades, també, a trencar els sostres que 
ens barren el pas als llocs de decisió on es gesten les polítiques de salut’. 
(OE 1,2,3,4,5)

3 juny 2021
El Consell reivindica el RECONEIXEMENT DE LA CATEGORIA A1 DE 
LES INFERMERES, al programa ‘La nit dels Ignorants 3.0’ de Catalunya 
Ràdio. (OE 1,4,5)

17 juny 2021
El Consell contrari a la reorganització plantejada pel Ministerio de Uni-
versidades i demana el RECONEIXEMENT A LA INFERMERIA COM A 
ÀMBIT DE CONEIXEMENT. Proposta que serà retirada per la pressió 
de les corporacions col·legials i les societats científiques. (OE 1,2,3,4,5)

18 juny 2021
El Consell CONTRARI A LA CREACIÓ DE LA TITULACIÓ DE ‘TÈCNIC 
SUPERIOR EN GESTIÓ DE SERVEIS EN CENTRES GERONTOLÒGICS’ 
i s’adhereix a la petició de la Societat Espanyola d’Infermeria Geriàtrica 
i Gerontològica (SEEGG) perquè es retiri. (OE 3)

30 juny 2021
El Consell demana la participació de les infermeres en l’ENQUESTA 
‘COMPETÈNCIES DIGITALS DELS PROFESSIONALS DE PROFESSI-
ONS SANITÀRIES DE CATALUNYA’ i dóna suport al projecte COMP-
DIG-Salut, liderat per la Fundació TIC Salut Social en col·laboració amb 
la Direcció General de Professionals de la Salut del Departament de Sa-
lut, la Gerència de Professionals del CatSalut i el Departament de la Vi-
cepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. (OE 1,2,3,4,5)

accions polítiques necessàries, així com la millora del pressupost en sa-
lut, la fi de la precarietat laboral de les infermeres i la correcció de la 
ràtio. (OE 1,3,4,5)

6 abril 2021
El Consell, en col·laboració amb el Departament de Salut, promou les 
APORTACIONS INFERMERES PER AL DESPLEGAMENT DE LA LLEI DE 
L’EUTANÀSIA, previst per al mes de juny. El resultat: l’aval al dret a l’eu-
tanàsia i la demanada de suport a la persona i a la seva família, així com 
seguretat legal en l’exercici professional. (OE 2,3,4,5)

15 abril 2021
El Consell publica una CARTA OBERTA A LA CIUTADANIA ‘LES ALER-
TES SANITÀRIES ENS PROTEGEIXEN, LA POR ENS FA VULNERA-
BLES: LES VACUNES SÓN SEGURES’, fent balanç dels primers 100 dies 
de la campanya d’immunització. (OE 2,3,4,5)

19 abril 2021
El Consell DEMANA AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT ‘QUE EL GO-
VERN TINGUI CURA DE LES SEVES INFERMERES’. Degana i presiden-
tes celebren una reunió amb Pere Aragonés i demanen voluntat i acció 
política. (OE 1,2,3,4,5)

26 abril 2021
El Consell PARTICIPA EN EL ‘VI SIMPOSI DE LLIBERTAT DE PREMSA’, 
El col·loqui ‘PERIODISME I PANDÈMIA’ atansa les infermeres com a font 
d’informació fiable per als mitjans de comunicació, en el marc de l’estra-
tègia de visibilització i influència de la professió. (OE 1,2,3,4,5)

12 maig 2021
El Consell celebra el Dia Internacional de la Infermera, 12M i enregistra 
el MISSATGE ‘LES INFERMERES SOM LLAVOR D’UN SISTEMA DE SA-
LUT MÉS EFICIENT, MÉS UNIVERSAL I, SOBRETOT, MÉS HUMÀ’. Un 
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‘INFERMERES, RESILIENTS’
Documental Covid-19

‘Infermeres resilients’ és un documental que recull les vivències profes-
sionals i personals de cinc infermeres catalanes, durant la pandèmia de 
la Covid-19.

Elena Carrasco, Núria Pagès, Dolors Castells, Esther Rubinat i Yolanda 
Rodríguez fan un repàs de la situació provocada pel SARS-CoV-2, en els 
diferents serveis de salut. Un relat presidit per la por i la impotència dels 
primers mesos, però que és també un cant a l’esperança amb la trans-
formació i enfortiment de la infermeria en hospitals, centres d’Atenció 
Primària, residències, serveis d’emergències o unitats investigadores, 
arran de la pandèmia.

Enregistrat entre els mesos de juliol i novembre de 2021, el documental 
arrenca a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), amb 
la infermera de l’UCI Elena Carrasco, que explica la por al contagi propi 
i el de la família i, sobretot, la incertesa de si estaven prou protegides. 
Carrasco, descriu la primera onada com a “destructiva”, però les ganes 
implícites de cuidar i salvar vides d’aquesta professió les va encoratjar 
per fer tot el possible per enfrontar la situació.

L’audiovisual recull també l’experiència de la Núria Pagès, infermera del 
CAP Montilivi de Girona, que explica com l’Atenció Primària s’ha rein-
ventat, després de patir molt al principi per la manca de material i per-
sonal, i de com la necessitat de satisfer les demandes de la població 
va fer que superessin les seves pors. La infermera explica com es van 
centrar en la contenció emocional de la població i la impotència que 
experimentaven en moments on no hi havia manera d’aturar la cadena 
de contagis. També recorda l’impacte quan la Covid-19 va entrar a les 
residències i com van veure que aplicar els protocols de manera ràpida, 
tenir i fer servir el material de manera correcta i fer uns bons estudis de 

contactes, eren la clau per contenir el virus en aquest entorn. Una situa-
ció dramàtica, però que també ha enfortit la infermeria.

Per a Dolors Castells, infermera de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 
(Tarragona), parlar de la Covid-19 és parlar de reptes i canvis constants 
en què la infermeria ha estat a l’altura. Castells descriu com al principi 
de la pandèmia hi havia un procés constant d’adaptació. També desta-
ca el suport entre companys que els ha servit per no decaure. Per ella, 
aquesta situació ha demostrat que la infermeria té les seves competèn-
cies tècniques, un coneixement humanístic i gran capacitat de gestió.

La infermera docent de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Llei-
da i investigadora de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB Llei-
da), Esther Rubinat, no va dubtar a inscriure’s a la borsa d’infermeres 
voluntàries durant la pandèmia. Les primeres onades van estar marca-
des per la incertesa i la incredulitat de l’efecte devastador que tenia la 
malaltia i, a futur, Rubinat considera molt rellevant l’impacte emocional 
que tindrà en les infermeres, però destaca també que la pandèmia ha 
suposat un aprenentatge ràpid, a nivell humà i professional, que s’ha 
plasmat en la formació de les futures infermeres.

Finalment, Yolanda Rodríguez, infermera consultora del Servei d’Emer-
gències Mèdiques, a la sala SEM 061 de Diagonal (Barcelona), creu que 
la Covid-19 ha canviat la manera de treballar. El servei va passar de 
6.000 a 60.000 consultes diàries. “Al principi, amb la població confina-
da, hi havia moltes consultes, dubtes i por. Nosaltres hem estat al costat 
de la gent resolent dubtes i donant assistència quan la necessitaven”, 
explica Rodríguez.

Documental © 2021, CCIIC Curtmetratge Documental 14’10’’
Productor: Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), COIB, COIGI, COILL i 
CODITA. Direcció: Rafa Gimena (Missatges, Gestió de Comunicació). Edició: Replay

PRODUCCIONS

AUDIOVISUALS
2021
El Consell I els col·legis d’infermeres tanquen la campanya NN Cat amb 
dues coproduccions audiovisuals, dins de l’estratègia de visibilització de 
la professió. Un curt d’animació i un documental que testimonien la im-
portància de la professió.

‘INFERMERES, ORIGEN I PROFESSIÓ’
Curtmetratge animat

“Les cures són tan antigues com les primeres societats humanes”. Així ar-
renca el curtmetratge animat ‘Infermeres, origen i professió’. En cinc 
minuts escassos, el curt transcriu el procés de professionalització que 
ha viscut la cura de les persones al llarg de la història fins a la Infermeria 
contemporània.

Aquesta acció vol difondre els valors holístics de la Infermeria i l’impac-
te positiu que té el desenvolupament de les seves potencialitats per a 
la comunitat. 

‘Infermeres, origen i professió’ fa un recorregut pel món de les cures, 
des de l’àmbit domèstic dels pobles primitius i de les primeres grans 
civilitzacions, passant per la caritat de l’edat mitjana o la consideració 
d’ofici de l’edat moderna, fins al concepte de professió autònoma i ci-
entífica assolit als anys 50 amb la creació de les escoles d’Infermeria. 
Tot i això, no serà fins vint-i-cinc anys després que s’eleva la professió 
a diplomatura, donant pas el 2010 als estudis de grau universitari i la 
Infermeria moderna que gaudim avui dia.

L’estètica ètnica del curt, que recorda el valor antropològic i universal 
de la professió, visibilitza també les grans referents de la història encap-
çalades per la Florence Nightingale, infermera britànica precursora de 
la Infermeria moderna.

Les àrees d’exercici o el paper decisiu de la Infermeria en la contenció 
de la pandèmia de la Covid-19 són altres dels episodis que conformen el 
curt i que mostren la importància cabdal de la Infermeria per a la millora 
de la salut de les persones i de la societat en general.

La producció –que parteix de la idea original de la periodista Laia Font 
i de l’artista multimèdia Sebastián Pinto, codirectors de la cinta. a pro-
ducció– està a disposició de totes les infermeres col·legiades i de les 
entitats i centres educatius, que el vulguin projectar com a eina de pre-
sentació en activitats professionals o amb fins didàctics per a la pobla-
ció en general.

Infermeres, origen i professió © 2021, CCIIC Curtmetratge 4’55” 
Productor: Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), COIB, COIGI, COILL i 
CODITA. Direcció: Laia Font i Sebastián Pinto. Guió: Laia Font. Art i animació: Sebastián Pinto. Música 
original: Jorge Puig. Locució: Rosor Foret.
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ESPECIALITATS I IPA

28/9/20 El 28 de setembre és el 
Dia Internacional de la síndrome 
de Chiari, una malaltia minorità-
ria que afecta el sistema nerviós 
central. Paper infermera pediàtri-
ca en l’abordatge de la síndrome 
de Chiari. (OE 2,5)

9/10/20 Les infermeres tenen un 
paper fonamental per trencar 
l’estigma que envolta les malal-
ties mentals. Paper infermera de 
salut mental. (OE 2,5) 

13/11/20 Irune Goicoechea: “Una 
bona educació terapèutica en 
infants amb diabetis permet un 
futur amb una bona qualitat de 
vida”. Entrevista infermera exper-
ta en educació terapèutica en dia-
betis. (OE 2,5) 

15/11/20 Marc Saltó: “Encara no 
hem acabat de veure els efec-
tes de la pandèmia en el consum 
d’alcohol”. Entrevista infermer 
expert abordatge addicció a l’al-
cohol. (OE 2,5)

17/11/20 Blanca Muñoz-Maha-
mud “Les infermeres pediàtriques 

de les unitats neonatals tenen un 
gran potencial per fer acompa-
nyament en la lactància mater-
na”. Entrevista infermera pedià-
trica neonatal amb expertesa en 
lactància materna. (OE 2,5)

30/11/20 María Caballero: “La 
pandèmia ha fet duplicar el nom-
bre de persones que atenem amb 
trastorns de l’alimentació”. En-
trevista infermera Unitat de Tras-
torns de l’Alimentació. (OE 2,5)

3/12/20 Mar Martínez: “S’ha de 
garantir un abordatge integral de 
les necessitats sanitàries dels in-
fants amb pluridiscapacitat”. En-
trevista escolar sobre el paper de 
les infermeres en l’abordatge dels 
infants amb discapacitat. (OE 2,5)

3/12/20 Roser Font: “S’haurien de 
fer tests massius per detectar el 
VIH” Entrevista infermera ex-
perta VIH. (OE 2,5)

RECERCA 

8/1/20 Nova convocatòria d’ajuts 
per a la publicació d’articles en re-
vistes científiques d’accés obert. 
(OE 2,5)

ACCIONS PRÒPIES
Col·legi Oficial d’Infermeres 
i Infermeres de Barcelona

GENER
DESEMBRE2020

POSICIONAMENTS I COMUNICATS

LIDERATGE

11/9/20 La presidenta del COIB demana a la consellera de salut que les 
infermeres tinguin un paper actiu en la reforma del sistema. Reunió de la 
presidenta del COIB amb la consellera de Salut. (OE 1,3,4) 

INVERSIÓ I RÀTIO INFERMERA

3/8/20 El COIB demana reforçar urgentment l’atenció primària i la salut 
pública per fer front als rebrots. Reclamació de més recursos i personal a 
l’atenció primària. Covid-19. (OE 1)

CONDICIONS LABORALS

28/1/20 Crida per participar en l’estudi sobre la qualitat de vida laboral 
de les infermeres de Catalunya. (OE 1)
27/10/20 La presidenta del COIB demana al Parlament millorar les con-
dicions laborals de les infermeres. Reunió de la presidenta del COIB amb 
la consellera de Salut. (OE 1,3,4)

Presidents
Albert Tort Sisó 

(actual) Paola Galbany Estragués
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ARTICLES PERIODÍSTICS
AMB CITACIÓ COIB

Prolífica és l’aportació del COIB als mit-
jans de comunicació locals, catalans i es-
tatals durant el 2020. L’actualitat (relaci-
onada especialment amb la pandèmia de 
la Covid-19), les reivindicacions professi-
onals o l’educació i promoció de la salut, 
entre altres temes; ocupen gran part dels 
espais de premsa, ràdio, televisió o Inter-
net i que fan referència a les infermeres 
de Barcelona.

Aparicions puntuals o continuades entre 
les que destaquen les de (mitjans i canals 
per ordre alfabètic): ABC, Ara, Betevé, 
Cadena Ser, Catalunya Ràdio, CCMA.cat, 
COPE, Diari de Girona, Diari de la Sani-
tat, Diario Enfermero, EFE, El Diari de 
la Sanitat, El Diari del Treball, El Món, El 
Nacional, El País, El Punt Avui, Europa 
Press, Infosalus, La Ciutat, La República, 
La Vanguardia, La Xarxa, Público, Redac-
ción Médica, Segre, Tot Barcelona, TV3, 
Vilaweb o XCatalunya. (OE 1,2,3,4,5)

6/7/20 Les col·legiades ja poden 
accedir gratuïtament a la base 
de dades més important d’infer-
meria. Llicències CINHAL. (OE 5)

14/10/20 Marta Cubells: “Les in-
fermeres podríem fer grans co-
ses en recerca, tenim formació i 
capacitat de sobres”. Entrevista 
coordinadora Infermeria Unitat 
de Recerca Clínica de l’Hospital 
Sant Joan de Déu. (OE 2,5)

FORMACIÓ

14/9/20 Els residents de l’atenció 
primària han de reforçar la seva 
formació en salut comunitària. 
Estudi necessitats formatives re-
sidents. (OE 5) 

SEGURETAT

24/3/20 El COIB expressa la seva 
preocupació per la falta d’EPI. 
(OE 1) 

1/4/20 El COIB exigeix al Depar-
tament de Salut que solucioni la 
manca d’EPI per als professionals 
i activa recursos per canalitzar 
donacions de material sanitari. 
(OE 1)

10/4/20 El COIB expressa al mi-
nistre de Sanitat el seu malestar 
per la falta d’EPI i de proves de 
detecció del coronavirus. (OE 1)

12/4/20 L’Atenció Primària, més 
necessària que mai. Reclamació 
d’augmentar el nombre d’infer-
meres. (OE 1)

10/4/20 El COIB expressa al mi-
nistre de Sanitat el seu malestar 
per la falta d’EPI i de proves de 
detecció del coronavirus. (OE 1)

IMATGE PÚBLICA 
DE LA PROFESSIÓ

8/1/20 El COIB demana a TV3 
que s’abstingui d’associar l’adjec-
tiu “sexy” a la professió inferme-
ra. (OE 2)
13/1/20 El COIB eleva una queixa 
a RTVE per associar infermeria 
i prostitució a la sèrie “Servir y 
proteger”. (OE 2)
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Presidenta
Alícia Rey Miguel

COIGI
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17/9/20 Seminari online sobre alimentació: ‘Altres maners 
de menjar’. Magda Carlas. (OE 2,5)

17/11/20 Seminari de la comissió  medicoquirúrgica: ‘Inno-
vació en la col·locació de catèters endovenosos mitjançant 
la tècnica d’inserció eco guiada’. (OE 2,5)

RECERCA

27/2/20 ‘Primera jornada d’Investigació COIGI’, organitzada 
per la Comissió de Recerca. (OE 2,5)

COOPERACIÓ

19/2/20 Taula rodona ONG’s d’Infermeria. (OE 3)

SOCIALITZACIÓ COL·LEGIAL
25/2/20 Banys de Bosch i ioga a la Garrotxa. (OE 1,2,3,4,5)

ACCIONS PRÒPIES
Col·legi Oficial d’Infermeres 
i Infermeres de Girona

GENER
DESEMBRE2020

ACTIVITATS

FORMACIÓ

30/1/20 Seminari de la comissió deontològica: ‘Reflexions sobre confi-
dencialitat i intimitat a la pràctica diària’. (OE 1,2,3,4,5)

5/2/20 Curs a la UDG de ‘Recerca bibliogràfica’, organitzat per la Comis-
sió de recerca. (OE 2,5)

31
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REVISTA COL·LEGIAL

Tot i la pandèmia, el COIGI va mantenir la publicació de la seva 
revista col·legial, editant un ‘Especial Covid-19’ per donar visibi-
litat al treball de les infermeres en els diferents llocs de treballs. 
(OE 1,2,3,4,5)

15/6/20  Actualitat Infermera núm. 4
                 Especial COVID-19
22/12/20 Actualitat Infermera núm. 5

PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

Preocupades per la salut pública, el COIGI va produir diverses píndoles 
audiovisuals per informar la ciutadania. (OE 3,4)

• Com fer front al virus de la Covid-19
• Tipus de mascareta
• Ús de mascaretes
• Rentat de mans
• Entrada i sortida als comerços
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Presidentes
Montserrat Gea Sánchez

(actual) Mercè Porté Llotge

COILL
NN Cat

gura de la infermera als usuaris i usuàries del 
Sistema de Salut. Malauradament, només es 
van poder visitar el CAP Bordeta-Magraners 
(4 de març) i l’Hospital Universitari Santa Ma-
ria (11 de març), on es van distribuir gadgets 
com bosses de compra, fundes de recepta o 
caixes per píndoles, amb la marca social Infer-
meres de Lleida. (OE 2,3)

PROGRAMES TV LOCAL

De gener a març, el COILL va produir tres 
especials –’Reptes i despoblació infermera a 
Lleida’, ‘Infermeria contra el tabac’ i ‘Infer-
meria i reptes de l’envelliment poblacional’– a 
Lleida TV. (OE 2,3)

NIGHTINGALE CHALLENGE

El mes de febrer, el COILL va fer difusió de 
la iniciativa Nightingale Challenge, obrint els 
contactes amb les direccions d’Infermeria 
de les institucions sanitàries de Lleida. (OE 
1,2,3,4,5)

NN FRONT LA COVID-19

12 DE MAIG
SOM INFERMERES SOM PODEROSES
ESCULTURA FLORENCE NIGHTINGALE

Per la Diada del 12 de maig, una vintena d’in-
fermeres i infermers de Lleida van participar 

en el vídeo “Som infermeres, som poderoses”. 
A més, es va anunciar la instal·lació de l’escul-
tura ‘La dama de la làmpada’, dedicada a Flo-
rence Nightingale i financiada pel COILL. (OE 
2,3,4)

TAULA INTERCOL·LEGIAL 
DE SALUT DE LLEIDA

Creació d’un fòrum de treball provincial i ac-
ció coordinada de Farmacèutics, Infermeres, 
Metges, Odontòlegs i Veterinaris. El 30 de 
març, es va publicar un comunicat conjunt 
alertant de l’alt risc de contagi dels profes-
sionals de la salut per la manca d’EPIs. (OE 
1,2,3,4)

BORSES INFERMERES

El COILL dóna suport a les crides del Departa-
ment de Salut per reclutar infermeres volun-
tàries contra la Covid-19 i, posteriorment, per 
a la campanya de vacunació. (OE 2,4)

QUEDA’T A CASA
CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ I PRO-
MOCIÓ DE LA SALUT ENTRE LA POBLACIÓ 
CONFINADA

Campanya desenvolupada en dos nivells:
• Conscienciació de la necessitat del confina-
ment com a mesura de contenció; amb acci-
ons específiques en moments molt sensibles 

com la Setmana Santa, Sant Jordi o relaxació 
de la norma com la sortida dels menors.
• Promoció de la Salut entre la població con-
finada amb doble espectre: salut pública en 
general / alerta sanitària Covid-19.

La campanya contemplava la difusió en prem-
sa i televisió local, píndoles audiovisuals, mi-
croespais televisius i entrevistes, a més de 
plataformes digitals pròpies del COILL: web / 
xarxes socials / e-mailing. (OE 2,3,4)

MATERIAL SANITARI 

Estratègia per aprovisionament d’EPI i mate-
rial sanitari:
• Campanya de Donació de Material: captació 
d’estocs i donacions d’empreses i professio-
nals; i aportacions econòmiques de particu-
lars. 
• Coordinació amb els grups locals de Volun-
tariat Covid-19 Makers: subministrament de 
tota classe de material de protecció.
• Obertura de línies de producció pròpies: vi-
seres 3D amb pantalla protectora (UdL) / ba-
tes sanitàries TNT (acord amb grup d’empre-
ses tèxtils per activar producció a demanda).
• Adquisició de material homologat amb fons 
propis col·legials.
• Campanya de crowdfunding conjunta amb 
el COMLL (10.087 euros) “A Lleida, superarem 
la COVID19 amb tu” - GoFundMe.

ACCIONS PRÒPIES
Col·legi Oficial d’Infermeres 
i Infermeres de Lleida

GENER
DESEMBRE2020

PLA D’ACCIÓ LOCAL NN

El Pla d’Acció local NN dissenyat pel COILL, per traslladar la campanya 
NN a la ciutadania de Lleida, preveia un seguit d’activitats adreçades a 
establir vincles amb la comunitat i crear espais de socialització entre in-
fermeres i usuaris/es. Un cicle de cinema i tertúlies, programes mensuals 
en la televisió local, la instal·lació de cartelleria i punts de visibilització 
entorn dels espais sanitaris o una exposició sobre la història de la in-
fermeria; havien d’anar acompanyats d’una campanya de premsa local 
i publicitat exterior en els autobusos urbans que cobreixen les línies de 
transport als principals centres hospitalaris, a més d’una línia de mar-
xandatge amb la marca de les Infermeres de Lleida.

No totes elles es van poder realitzar tal com s’havia programat, però el 
COILL va reconduir el programa per adaptar-lo a les necessitats immedi-
ates que contemplava la pandèmia, amb un discurs alineat amb l’estra-
tègia Nursing Now Catalunya.

VISIBILITZACIÓ EN CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Amb el pacient com a centre del sistema de salut, el COILL havia previst 
accions en més d’una vintena d’hospitals, Centres d’Atenció  Primària 
(CAP) i Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de la província, per atansar la fi-

COL·LEGI OFICIAL
D’INFERMERES I INFERMERS
DE LLEIDA
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CAMPANYA ‘FORÇA INFERMERA’

El desembre de 2020, el COILL llança la campanya ‘Força In-
fermera: per Lleida!’, per visibilitzar el compromís de la pro-
fessió amb el territori i la comunitat. (OE 3,4)

ARTICLES PERIODÍSTICS
AMB CITACIÓ COILL

La presència del COILL en els mitjans de comunicació és esta-
ble i protagonitza o és font consultada habitualment. Les apa-
ricions més destacada (mitjans i canals per ordre alfabètic): 
Cambra Lleida, Catalunya Diari, CCMAcat, Diario Enfermero, 
Diario Si, El Nacional, El Progreso, El Punt Avui, Europa Press, 
La Ciutat, la Mañana, La vanguardia, Lleida Diari, Lleida TV, 
Lleida.com, Mirall, Nació Digital, Nació Lleida, Notícies La 
Xarxa, Ràdio Balaguer, Ràdio Seu, Segre, Tàrrega TV, Territo-
ris, Tot Lleida, TVE Catalunya L’Informatiu, TVE1 Telediario, 
UA1 Ràdio, Valencia News. (OE 1,2,3,4,5)

REVISTA COL·LEGIAL

El COILL va publicar tres edicions de la revista col·legial INF, al 
llarg de l’any 2020. Totes en format digital, a més d’un número 
especial, a la fi de desembre, que es va editar també en paper. 
(OE 1,2,3,4,5)

Març 2020  INF núm. 31
Setembre 2020  INF núm. 32
Desembre 2020  INF núm. 34

Xarxa de suport i subministrament a més de 50 centres assis-
tencials:
• Prospecció de necessitats.
• Xarxa de voluntariat i logística.
• Oficina de distribució localitzada al COILL.

Suport a l’Atenció Primària (AP) i centres hospitalaris, amb 
subministrament de material de protecció en moments crí-
tics. (OE 3,4)

SUPORT TECNOLÒGIC A ESTUDIANTS

Servei de préstec d’ordinadors portàtils i mòdems wifi a alum-
nes de la Facultat d’Infermeria Universitat de Lleida. (OE 1)

SUPORT A LA DIFUSIÓ DELS 
SERVEIS DE VIOLÈNCIES, ADDICCIONS 
I SALUT MENTAL

Alerta sobre l’increment de la violència masclista i de gènere, 
les addiccions i l’agreujament dels problemes de salut mental, 
arran del confinament. Difusió en premsa i televisió local, mi-
croespais televisius i entrevistes, a més de plataformes digi-
tals pròpies del COILL: web / xarxes socials. (OE 2,3,4)

DOCUMENTAL ‘LA LLUM EN LA BOIRA’

´La llum en la boira´ és un documental produït pel COILL el 
2020 i estrenat al gener de 2021, en què pacients i infermeres 
lleidatanes de diferents àmbits es retroben per narrar, en pri-
mera persona, la seva lluita contra la COVID19 durant la pri-
mera onada de la pandèmia. (OE 2)
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Presidenta
Lluïsa Brull Gisbert 

CODITA
NN Cat

tes a infermeres de diferents àmbits: docents, 
gestores, assistencials (salut mental, llevado-
res, atenció primària, centres penitenciaris, 
residències, entre d’altres) o estudiants. (OE 
1,2,3,4)

Una altra de les accions destacades en l’àmbit 
de la visibilització, va ser la convocatòria dels 
‘Premis Trajectòria Professional’. Amb l’objec-
tiu de projectar el perfil professional de la in-
fermera a través d’un reconeixement públic, 
el premi contemplava diverses categories: 
trajectòria (infermeres de qualsevol àmbit), 
Jove talent (menors de 35 anys), especialis-
tes, humanització o in memoriam. (OE 2)

LIDERATGE ‘NIGHTINGALE CHALLENGE’

Per tal d’assolir els objectius marcats pel Nigh-
tingale Challenge es van organitzar diferents 
accions formatives per garantir formació en 
gestió i lideratge a les infermeres menors de 
35 anys. Tot i això, la formació es va obrir a to-
tes les infermeres col·legiades a Tarragona i el 
col·legi va finançar, totalment o parcialment, 
les accions formatives de 280 infermeres:

• L’art de dirigir persones en l’àmbit sanitari.
• Eines per potenciar el lideratge
• SalusOne Liderazgo enfermero
• Com ens en sortim d’això? (OE 4)

COVID-19

EPI I MATERIAL SANITARI

A principis de març arriben comentaris d’in-
fermeres col·legiades que no disposaven d’EPI 
en els seus centres i es decideix fer una crida 
des de CODITA a les diferents empreses i or-
ganismes per tal de poder recaptar material. 
També s’insta al govern que garanteixi els EPI 
i les condicions de treball dels professionals 
sanitaris. Gràcies a la generositat de les em-
preses i algunes institucions vam aconseguir 
recaptar més de 5000 EPI que van ser lliurats a 
diferents proveïdors de Tarragona i les Terres 
de l’Ebre.

CODITA va crear una partida econòmica de 
35000 euros destinada a la compra d’EPI per 
tal d’ampliar l’estoc que podíem repartir. (OE 
1)

BORSA D’INFERMERES VOLUNTÀRIES

D’altra banda, a instàncies del Departament 
de Salut es va fer una crida perquè infermeres 
i infermers que no estiguessin en actiu es po-
guessin incorporar en Hospitals i Centres de 
salut. Es van inscriure a la borsa un total de 74 
professionals.

Pel que fa a les estudiants d’últim curs del 
grau d’infermeria es van incorporar a l’àmbit 

laboral més de 120 alumnes. Des de CODITA 
es va treballar per tal d’incloure-les en la pò-
lissa de responsabilitat civil.

Cal destacar que durant la pandèmia les con-
sultes a l’assessoria jurídica van augmentar 
considerablement, sobretot amb qüestions 
relacionades amb reubicacions dels llocs de 
treball, condicions laborals i manca d’EPI. (OE 
1,4)

CAMPANYA ‘ET CUIDEM 
AMB EL COR’

El CODITA va llançar una campanya gràfica il-
lustrada per Ignasi Blanch, que es completava 
amb làmines dissenyades per Marta Bellvehí, 
per donar a conèixer les competències de les 
infermeres en els diferents àmbits d’actuació. 
La imatge es va adaptar per material d’oficina 
i punts de llibre. (OE 2)

‘LES INFERMERES PARLEN. 
EN PLENA ETAPA DEL COVID’

Un total de 17 infermeres de Tarragona i Ter-
res de l’Ebre expliquen les seves vivències en 
el llibre ‘Les infermeres parlen. En plena eta-
pa del Covid’ del CODITA. Vivències de la pri-
mera onada de la pandèmia que giren entorn 
de tres grans eixos: la reorganització, l’essèn-
cia infermera i les reivindicacions. (OE 2)

ACCIONS PRÒPIES
Col·legi Oficial d’Infermeres 
i Infermeres de Tarragona

GENER
DESEMBRE2020

L’any 2020, que havia de ser un any de celebració, va ser un repte per a 
les infermeres del CODITA que es van posar al servei dels professionals 
donada la magnitud de la crisi sanitària.

ACTIVITATS

PREMIS INNOVACIÓ I RECERCA

12/12/20 V Jornada d’Innovació i Recerca del Col·legi Oficial d’Infermeres 
i Infermers de Tarragona (CODITA). Inaugurada amb la conferència de la 
Dra. Teresa Lluch sobre ‘Recerca infermera: ànims podem’, va atorgar 
premis més de 2.000 euros en premis per finançar projectes de recerca:
• Millor Projecte d’Innovació
• Millor Treball de Recerca
• Millor Tesi Doctoral
• Millors Treball de Final de Grau. (OE 2,5)

PREMIS TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Un dels eixos del comitè de crisi de CODITA ha estat fer visible la pro-
fessió infermera i tasca de les infermeres, reclamant un clar lideratge 
de la infermeria. Així doncs, el col·legi va produir una sèrie d’entrevis-
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2020 Conte ‘Els superpoders de la Marta’. Lectures teatralit-
zades a la URV - Terres de l’Ebre. (OE 2) 

30/1/20 Reportatge ‘Les infermeres reivindiquen el seu pa-
per en el sistema de salut’, a la revista ‘Viu a fons’. (OE 2)

12/5/20 Publicació del Posicionament del CODITA, amb 
motiu del Dia de la Infermera. El col·legi posa en valor que, 
malgrat les retallades viscudes des de fa 10 anys, la sobre-
càrrega assistencial i la precarietat laboral; les infermeres 
han estat, estan i estaran a primera línia treballant per ga-
rantir la qualitat assistencial i la seguretat del pacient. 

La baixa presència de les infermeres en els llocs directius 
de gestió (3%) a Tarragona i les Terres de l’Ebre, les ràtios 
insostenibles i la incidència de la Covid-19 o la poca visibili-
tat de les infermeres, malgrat ser claus en el seguiment dels 
pacients crònics, fràgils i en situació de dependència, són 
alguns dels temes exposats pel CODITA en el seu comuni-
cat. (OE 1,2,3,4,5)

ARTICLES PERIODÍSTICS
AMB CITACIÓ CODITA

El CODITA ha tingut una presència destacada i continuada 
en els mitjans de comunicació, especialment a (mitjans i 
canals per ordre alfabètic): Aguaita, ARA, Canal 21, Ciutat 
Tarragona, Diari de Tarragona,, El Periódico, La Vanguardia, 
Més Ebre, Onda Cero, SER, Tac12, Tarragona Ràdio, TV Reus 
i TV3. (OE 1,2,3,4,5)




