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humanització
LES INFERMERES desenvolupem el nostre tre-
ball, les cures, immerses en unes institucions 
fonamentades en el model biomèdic i curatiu 
que redueix l’humà a una expressió biològica, 
allunyant el nostre treball infermer de la seva 
visió humanista i holística de la cura. Però 
aquesta no és més que una de les causes que 
provoquen una deshumanització en les cures 
infermeres que es poden veure reflectides en la 
pràctica diària. L’aplicació de les noves tecno-
logies, la cerca de l’eficiència, la sobrecàrrega 
de treball, la síndrome del bournout i un llarg 
etc., són algunes de les moltes causes que pro-
voquen la deshumanització de les cures infer-
meres.

No és estrany observar com parlem, amb certa 
pressa, amb pacients i cuidadors. Tampoc no 
és estrany parlar amb els nostres companys de 
qüestions alienes al pacient mentre l’estem ate-
nent. Com tampoc ho és realitzar intervencions 
sense tenir en compte la necessitat i importàn-
cia de salvaguardar la intimitat del pacient. Tot 
un llarg seguit d’actes, en la majoria d’ocasions 
inconscients, que realitzem al llarg de la nos-
tra jornada de treball que ben poc ajuden a la 
humanització de les cures d’infermeria. Segu-
rament, si ens paréssim un moment a reflexio-
nar sobre aquest fet, començarien a fluir tot un 
reguitzell de circumstàncies, casos i anècdotes 
que no farien res més que posar de manifest 

la pràctica deshumanitzada en què, en alguns 
casos, s’ha convertit la cura infermera.

Potser cal que ens fem les següents preguntes: 
quina és la causa de cadascuna d’aquestes situa-
cions i quina és la solució?, com podem evitar 
pràctiques deshumanitzants en el desenvolupa-
ment del nostre treball? En el fons no es més 
que aplicar l’estratègia: Mirar-Pensar-Actuar.

Quan fem aquesta anàlisi de manera col·lectiva, 
dins d’un procés participatiu, les conclusions 
sobre la humanització en les cures no tan sols 
li són útils a una sola Infermera que de mane-
ra aïllada pretengui donar una girada al model 
biomèdic i curatiu, sinó que esdevé un petit 
tsunami que torna a reconduir les cures infer-
meres cap a una expressió més humana i holís-
tica, l’essència mateixa de la infermeria.

A través dels tres processos, Conèixer, Pen-
sar i Actuar, les Infermeres tenim a l’abast 
l’autogestió de la humanització en les cures. 
L’OMS considera el tracte “digne” del pa-
cient, com una de les tres dimensions per a 
l’”Avaluació del desenvolupament dels siste-
mes de salut”. Però de res serveix reflexionar 
vers la nostra pràctica diària si som incapaços 
d’entendre el concepte d’humanització. És per 
això que primer haurem de fer una reflexió so-
bre l’esmentat concepte i contextualitzar-lo en 

per JOSEP MARIA CAMPS (EPD), qui fou president del COILL

“Reconduir les cures infermeres 
cap a una expressió més humana, 

l’essència mateixa de la infermeria”



el món en què vivim i ens desenvolupem com a 
persones; per així, partint d’una anàlisi més ge-
neral i més global, trobar-ne la relació amb la 
nostra vida diària, començant pel nostre desen-
volupament professional. Del global al local, una 
reflexió sobre la nostra pràctica professional: les 
cures infermeres”.

Si ho fem, serem conscients que vivim en un món 
deshumanitzat i deshumanitzant, on el ciutadà, 
subjecte de dret, ha anat esdevenint subjecte de 
consum, on ningú està segur davant del trinomi 
Tenir/Ser/Seguretat, on la mateixa societat i les 
seves relacions deshumanitzen, com també no-
saltres deshumanitzem les nostres cures. Per tant, 
una bona forma d’influir d’alguna manera en hu-
manitzar la societat, el món en el que vivim, és 
sens dubte, humanitzar-nos nosaltres mateixos i 
les nostres cures.

Però, com podem desenvolupar aquesta idea? 
Comencem per establir el fonament metodològic 
d’aquesta proposta, i després profunditzarem en 
el seu desenvolupament. Modificar mals hàbits 
adquirits, trobar deficiències o problemes ergonò-
mics que puguin influir a deshumanitzar les nos-
tres cures; així com les possibles solucions, que és 
del que realment parlem. Ho farem utilitzant un 
mètode fonamentat en la recerca i l’aprenentatge 
col·lectiu de la realitat, basat en una anàlisi crítica 
i amb la participació activa dels grups implicats, 

orientat a estimular la pràctica transformadora i 
el canvi: Recerca-Acció Participativa. Suposa per 
tant, un procés participatiu i democràtic, que és 
a la vegada modest, senzill i a l’abast de tots; en 
el qual tots som part activa de la transformació i 
canvi, on tots ens convertim en recercadors.[]

2017  MARÇ  inf  7

co
ill

humanització
Reflexió sobre la 
nostra pràctica 
professional

EN JOSEP MARIA CAMPS VA ESCRIURE AQUEST EDITORIAL AL MES 
DE DESEMBRE, IMMERS EN UN PROCÉS HOSPITALARI, AMB LA 
VOLUNTAT DE FER UNA CRIDA A TRAVÉS DE LA PUBLICACIÓ DEL 
COILL A LA HUMANITZACIÓ DE LA CURA INFERMERA.
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Gràcies
Josep Maria
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ELS COL·LEGIS PROFESSIONALS d’infermeres 
de Catalunya i la resta de l’Estat, entitats pro-
fessionals, institucions i amics van acompanyar 
la família d’en Josep Maria Camps i Balagué, 
president del Col·legi Oficial d’Infermeres i In-
fermers de Lleida (COILL), en el dol davant la 
pèrdua d’aquest gran infermer, president, fill, 
espòs, pare, avi... Josep Maria Camps va morir 
el dissabte, dia 28 de gener, a causa d’una ma-
laltia, a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, 
acompanyat per la seva família. Camps, de 61 
anys, era nascut a Térmens i havia desenvolu-
pat la seva carrera professional com a infermer 
d’Atenció Primària en diferents llocs com ara 
l’Àrea Bàsica de Salut de Les Borges Blanques 
o el poble de Cervià de les Garrigues, on residia 
des de feia més de 35 anys.

Durant els més de 25 anys que Camps 
va estar vinculat al COILL –primer com 
a membre de la Junta Directiva i, en els 
darrers anys, com a president– la Inferme-
ria lleidatana es va adaptar a la nova situació 
competencial derivada de l’evolució dels estu-

dis d’Assistent Tècnic Sanitari (ATS) als de Di-
plomat Universitari en Infermeria (DUI) i, pos-
teriorment, al Grau Universitari en Infermeria. 
En els darrers anys, el COILL va acompanyar 
les professionals lleidatanes en la convalidació 
d’aquests canvis curriculars, va incrementar la 
formació continuada i es va dotar l’entitat amb 
una seu institucional en propietat.

Josep Maria Camps era secretari del Consell 
de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya i, també, va ser alcalde de Cervià 
de Les Garrigues. Amics i coneguts destacaren 
la seva gran qualitat humana i capacitat d’en-
trega.

Al servei de la professió
Entre les seves darreres lluites professionals per 
la professió destacaren: la denominada Pres-
cripció Infermera; la implementació de les Espe-
cialitats Infermeres; l’Acreditació Professional; 
la reivindicació de la Infermeria en la Gestió de 

Emotiu comiat 
a Josep Maria 
Camps i Balagué, 

president del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida

Col·legis d’infermeres catalans i de la resta de l’Estat, entitats 
professionals, institucions i amics acompanyen la família 
i expressen el seu reconeixement



INFERMER AMB VOCACIÓ PARTICIPATIVA
CAMPS VA APOSTAR FORT PER LA PRESÈNCIA DEL COILL, COM A ORGAN 
REPRESENTATIU DE LES INFERMERES I INFERMERS DE LLEIDA, EN EL 
SISTEMA DE SALUT. LA PREPARACIÓ DE LA INTERVENCIÓ DAVANT DE 
LA COMISSIÓ DE SALUT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, VA SER UNA 
MOSTRA DE LA IMPLICACIÓ DEL COL·LEGI EN EL DISSENY DELS SERVEIS DE 
SALUT DE CATALUNYA.

FOTOS D’ARXIU: PREPARACIÓ I INTERVENCIÓ 
DAVANT EL PARLAMENT DE CATALUNYA (2015)
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Polítiques i Organització de la Salut Pública; i la 
reclamació d’una major contractació de profes-
sionals en el sistema de salut per incrementar 
les ràtios de professionals per habitant.

“Les infermeres ja posem creativitat per solu-
cionar els problemes, el que cal són recursos”, 
va sentenciar Josep Maria Camps, president 
del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida (COILL), durant la seva compareixença 
davant la Comissió de Salut del Parlament de 
Catalunya el gener del 2015.

“La infermeria catalana destaca per donar una 
rendibilitat màxima a l’Administració del Servei 
de Salut, tot i que en molts casos el sistema 
ignora o menysprea la nostra capacitat per mi-
llorar la qualitat de vida dels nostres pacients”, 
va afegir Camps durant la seva intervenció.

“Actualment, a Espanya som 508 infermeres 
per cada 100.000 habitats, el 37,36% menys 
que la mitjana Europea. A Lleida, 521 inferme-
res per cada 100.000 habitants. Per aconseguir 
igualar la mitjana europea d’infermeres, que 
és de 811, a Catalunya, que és la segona co-
munitat més necessitada, li manquen 17.293 
infermeres. Lleida ocupa el lloc 28 de les 52 
províncies per arribar a la ràtio europea de ne-
cessitats d’infermeres per província”, va expli-
car als parlamentaris catalans el president de les 
infermeres lleidatanes.

INFERMERIA EN EQUIP
JOSEP MARIA CAMPS VA LIDERAR LA JUNTA DEL COILL AMB LA 
VOCACIÓ D’ABORDAR LA PROFESSIÓ INFERMERA DES DE TOTS 
ELS ÀMBITS D’ACTUACIÓ. EN AQUEST SENTIT, VA APOSTAR PER 
UNA JUNTA MULTIDISCIPLINÀRIA I L’AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE 
COL·LABORADORS DEL COILL.

FOTO D’ARXIU: DIADA DE LA INFERMERIA (2012)

FOTO D’ARXIU: PRESENTACIÓ EMERGÈNCIES 112 (2012)
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LA LLUITA PER LA 
PRESCRIPCIÓ INFERMERA
AL FIL DEL REIAL DECRET (RD) –ANO-
MENAT DE FORMA COL·LOQUIAL “DE 
PRESCRIPCIÓ INFERMERA”– DEL 23 D’OC-
TUBRE DE 2015, JOSEP MARIA CAMPS 
VA AFIRMAR QUE AQUEST DECRET NO 
AGRADAVA A NINGÚ I, A MÉS, NO SOLU-
CIONAVA EL PROBLEMA”. 

CAMPS VA EXPLICAR QUE “EN L’ÀMBIT 
ASSISTENCIAL, EL SISTEMA NECESSITA LA 
PRESCRIPCIÓ I LES INFERMERES ESTEM 
PREPARADES” I QUE “ALS PAÏSOS AVAN-
ÇATS S’HA DEMOSTRAT L’EFICIÈNCIA 
DE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA”. AMB 
NOMBROSES AL·LUSIONS A LA FORMA-
CIÓ DE LES INFERMERES I LES APTITUDS 
I CONEIXEMENTS EN EL MÓN DE LES CU-
RES, CAMPS VA POSAR ESPECIAL ÈMFASI 
EN LES LIMITACIONS QUE EL RD IMPOSA, 
SENTENCIANT QUE “EL FET QUE UNA IN-
FERMERA NO PUGUI PRESCRIURE NI UN 
BOLQUER ÉS ABSURD”.

PEL QUE FA A L’ALT ÍNDEX D’ATUR I 
PRECARIETAT LABORAL QUE PATEIX LA 
PROFESSIÓ, EL PRESIDENT DEL COILL VA 
AFIRMAR QUE “LES QUATRE DARRERES 
GENERACIONS D’INFERMERES SÓN A 
L’ATUR O AMB CONTRACTES PARCIALS”. 
UNA SITUACIÓ ESPECIALMENT PREOCU-
PANT SI TENIM EN COMPTE QUE “TENIM 
UN SISTEMA EXCESSIVAMENT MEDICA-
LITZAT I POC INFERMERITZAT. FAN FALTA 
MÉS INFERMERES PERQUÈ SOM LES QUE 
ESTEM LES 24 HORES I ELS 365 DIES DE 
L’ANY EN CONTACTE AMB ELS PACIENTS”, 
VA SENTENCIAR CAMPS.

FOTO D’ARXIU: REIVINDICACIONS PER LA 
PRESCRIPCIÓ INFERMERA (2015/16)
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“Ha arribat l’hora d’assumir que, en l’àmbit de 
la salut, uns professionals no treballem per a 
altres sinó que tots treballem exclusivament pel 
pacient. La Llei d’Autonomia del Pacient no ha 
deixat ombra de dubte sobre, no només la lli-
bertat del pacient a l’hora d’adoptar les seves 
pròpies decisions prèviament informades, sinó 
respecte a la titularitat de les seves pròpies da-
des sanitàries, concretament de la història clíni-
ca. No és el metge, ni la Infermera ni cap altre 
professional qui pot autoritzar, doncs, l’accés a 
la història clínica sinó que és el pacient i només 
ell qui pot decidir qui pot fer-ho i, naturalment, 
com la mateixa Llei estableix, no poden ser al-
tres que aquells que participen en aquests pro-
cessos assistencials que, units el procés mèdic i 
infermer, duen a terme el que hem anomenat 
procés integral de salut”, deia Camps en un ar-
ticle d’opinió reproduït per la premsa local el 
juny del 2012.

“Per tant no és hora d’alarmar perquè les In-
fermeres i Infermers, sòlidament formats i amb 
una dedicació de 24 hores diàries els 365 dies 
de l’any, duguin a terme noves competències 
per les quals es troben perfectament capacitats, 
sinó que és el moment de preocupar-se per 
mantenir la millor atenció possible als nostres 
pacients en un entorn clarament amenaçat pels 
seus problemes financers i de gestió en els que 
tots hem de posar el millor de cadascun, res-
pectant les funcions dels altres i sabent que el 
millor per a un pacient és comptar amb un bon 
metge i amb un bon infermer/a. I ni el bon met-
ge tem que la infermera desenvolupi una nova 
competència, ni una infermera tem que un pa-
cient, per exemple, no tingui la informació ne-

“És el moment de 
preocupar-se per mantenir 

la millor atenció possible als 
nostres pacients en un 

entorn clarament amenaçat 
pels seus problemes 
financers i de gestió”
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cessària per prendre decisions lliures i informa-
des si sap que un bon metge li ha proporcionat 
aquesta informació. L’excel·lència d’uns i altres 
tendeix sempre a sumar, a enfortir el Sistema 
Sanitari i a garantir la salut i la seguretat dels 
pacients” afegia, en aquest article del 2012.

Impulsor dels Premis de 
Recerca del COILL
El Premi d’Investigació d’Infermeria que con-
voca anualment, i des de fa vint-i-cinc anys, 
el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida (COILL) s’anomenarà, a partir d’aquesta 
edició, Premi Josep Maria Camps i Balagué 
d’Investigació d’Infermeria de Lleida. El 
canvi de denominació es fa com a homenatge 
a Camps qui fou un dels grans impulsors de la 
convocatòria.[]

PRÀCTICA INFERMERA BASADA EN 
L’EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
DEFENSOR DE L’APLICACIÓ DE L’EVIDÈNCIA CIENTÍFICA A LES CURES 
D’INFERMERIA, SOTA LA PRESIDÈNCIA DE JOSEP MARIA CAMPS 
ES VA INICIAR LA IMPLANTACIÓ DE LES PRESTIGIOSES GUIES DE 
BONES PRÀCTIQUES BPSO-RNAO®, DINS EL PROGRAMA DE CENTRES 
COMPROMESOS AMB L’EXCEL·LÈNCIA TUTELAT PER INVESTÉN-isciii.

FOTO D’ARXIU: I JORNADA D’IMPULSORES BPSO®LLEIDA (2016)

FOTOS D’ARXIU: INVESTÉN (2013) / CIE SEÚL (2015)
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COMUNITAT INFERMERA. LA DINAMITZACIÓ DE LES RELACIONS PROFESSIONALS I SOCIALS ENTRE EL COL·LECTIU INFERMER FOU UN 
ALTRE DELS OBJECTIUS D’EN JOSEP MARIA CAMPS. FOTO D’ARXIU: HOMENATGE A LES INFERMERES JUBILADES (2016)
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El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida convoca una Beca de 6.000 euros per 
al Millor Projecte de Recerca Infermera 
2017.

1. El 75% de les autores o autors del projecte  
hauran de ser infermeres col·legiades a Llei-
da (el 25% restant poden ser o bé infermeres 
col·legiades en altres col·legis, o bé altres pro-
fessionals de la salut).

2. L’investigador/a principal haurà de liderar i 
gestionar el projecte i estar col·legiat al COILL.

3. Els projectes s’hauran de dur a terme en un 
període d’un any.  Per tal de fer-ne un segui-
ment, s’assignarà un supervisor expert en la 
matèria i en  metodologia científica. El grup de 
treball i el supervisor es reuniran almenys un 
cop al mes. 

4. Els projectes i CV dels investigadors/es hau-
ran de ser presentats en format FIS (podeu 
descarregar el formulari al web del Col·legi 
www.coill.org).

5. Es valorarà positivament que els autors/es 
treballin en el camp assistencial i que els grups 
estiguin integrats per professionals de diferents 
institucions. 

6. La Junta de Govern del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Lleida, conjunta-
ment amb dos avaluadors externs, decidirà 
quins són els beneficiaris/es de la beca. Aquesta 
decisió es farà pública el 5 d’abril de 2017, du-
rant els actes de la Diada de la Infermeria que 
se celebrarà en el marc de la VI Jornada de la 
Infermeria i la Fisioteràpia de Lleida.

7. En la fase de difusió de l’estudi sempre haurà 
de constar-hi que ha estat finançat pel Col·legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida.

8. No seran finançats aquells projectes que ja 
hagin estat becats per altres institucions de 
caràcter públic o privat.

9. El no compliment de les bases suposarà el 
retorn dels diners.

10. La data límit per l’entrega dels projectes 
finalitza el 24 de març de 2017, a les 19h i 
s’enviaran a infermerialleida@lleida.org
 

Lleida, 13 de febrer de 2017.[]

Per a més informació: 
www.coill.org
973 24 37 60
infermerialleida@lleida.org

bases  Beca Millor Projecte de Recerca 
         Infermera de Lleida 2017

convocatòria 2017
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Lleida convoca per a l’any 2017 el XXVè Premi 
d’Investigació d’Infermeria de Lleida, que 
premiarà els tres millors treballs que es presen-
tin en aquest certamen anual d’acord amb les 
bases següents:

1. Pot participar-hi com autor/a o autors/es 
la totalitat de col·legiats/des donats d’alta en 
aquest Col·legi professional fins a un mes abans 
de la publicació d’aquestes bases. Els tres au-
tors principals hauran de ser infermers/es i 
col·legiats/des a Lleida. 

2. La dotació del Premi serà:
 1r premi: 1.800 euros
 +inscripció XXI Encuentro Internacional 
 de Investigación en Cuidados-Madrid.
 2n premi: 1.200 euros
 3r premi: 300 euros

3. El treball presentat farà referència a qualse-
vol camp d’actuació d’infermeria i no poden 
haver estat ni publicats ni presentats a congres-
sos, jornades, seminaris o similars en qualsevol 
forma habitual de ponència, comunicació, pòs-
ter, etc.

4. El jurat del premi estarà presidit per la per-
sona que ostenti el mateix càrrec al Col·legi o 
en la persona que delegui. La composició del 
jurat serà: un infermer/a de l’àmbit hospitalari, 
un infermer/a d’atenció primària, un infermer/a 
de l’àmbit sociosanitari i/o residencial, un 
llevador/a, un infermer/a docent de la Facultat 
d’Infermeria i Fisioteràpia de Lleida, un mem-
bre de la Comissió de Recerca del Col·legi, un 
infermer/a màster o doctorand/a o doctor/a en 
Salut i el secretari del Col·legi que tindrà veu 
però no vot. El president/a del Col·legi tindrà 
vot de qualitat.

5. La decisió del Jurat és inapel·lable.

6. Els treballs han de ser presentats en for-
mat electrònic (suport USB) i en format pa-
per: din-A4 a dues cares, lletra Arial cos 11 i 
interlineat d’1,5. En tots els treballs, els autors 
s’identificaran amb un pseudònim i adjuntaran 
un sobre tancat que contindrà el nom i cog-

noms, l’adreça actual, el número de telèfon i 
número de col·legiat/da de l’autor/autors. Fora 
del sobre tancat únicament constarà el mateix 
pseudònim que figuri al treball. 

7. Caldrà presentar 3 exemplars del treball i en 
cap d’ells hi pot constar referència d’agraïment 
a persona i/o institució. En cas que el treball 
resulti premiat, a la publicació posterior s’hi po-
dran afegir els agraïments.

8. Els autors dels treballs premiats hauran 
d’entregar un resum executiu d’un màxim de 
10 pàgines i els treballs premiats passaran a ser 
propietat del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Lleida que en podrà fer l’ús que en cre-
gui convenient i es reserva el dret a la difusió dels 
mateixos en els mitjans que consideri oportuns.

9. Qualsevol dels premis podrà ser declarat desert.

10. La data de finalització de presentació dels 
treballs aspirants al Premi serà el 24 de març  
de 2017, a les 19h, a la seu del COILL (C/ Paer 
Casanovas 37, altell. 25008 Lleida)

11. Cap membre del jurat ni de la junta de Go-
vern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Lleida pot participar-hi, ni individualment ni 
com a autor/a col·laborador/a, en aquest Premi.

12. La data de lliurament de premis serà el 5 
d’abril de 2017, durant els actes de la Diada de 
la Infermeria que se celebrarà en el marc de la VI 
Jornada de la Infermeria i la Fisioteràpia de Lleida.

13. Política de plagi: el fet de plagiar un estudi 
fet amb anterioritat (bé sigui del mateix autor/a 
del treball o d’un altre) implicarà la retirada del 
Premi, així com del dret a tornar-hi a participar.

14. El fet de participar en aquest certamen su-
posa l’acceptació d’aquestes bases.

Lleida, 13 febrer de 2017.[]

Per a més informació: 
www.coill.org
973 24 37 60
infermerialleida@lleida.org

XXVè Premi Josep Maria Camps i Balagué 
d’Investigació d’Infermeria de Lleida      bases



Montserrat Gea he estat membre de la junta des que en Josep Maria 
Camps es va proclamar president per primer cop (any 2004) pas-
sant pels càrrecs de vicesecretària, secretària i vicepresidenta. Gea 
Sánchez és Doctora en Salut per la Universitat de Lleida amb men-
ció internacional i Professora a la Universitat de Lleida en el Grau 
d’Infermeria i impulsora del Màster Interuniversitari en Recerca en 
Salut. Està especialitzada en recerca qualitativa i polítiques de salut 
pública per la Lawrence S. Bloomberg Faculty of Nursing (Universitat 
de Toronto). En els últims anys ha traduït més de 20 guies d’evidència 
amb el suport de la RNAO (Registered Nurses Association of Ontario) 
i el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad per tal de mi-
llorar la transferencia de coneixement. És consultora a la Unidad de 
Investigación en Cuidados de Salud (Investén-isciii). La seva pràctica 
clínica a l’Hospital de Santa Maria-GSS va estar centrada en urologia 
i també és membre de la Asociación Española de Enfermería en Uro-
logía. És investigadora principal (IP) del Grup de Recerca en Cures en 
Salut (GRECS) i investigadora del Grup d’Estudis en Salut, Educació 
i Cultura (GESEC).18  inf  MARÇ  2017
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Amb motiu de la mort del president Josep 
Maria Camps, la Junta de Govern del COILL 
va acordar el passat dia 6 de febrer que 
l’actualització de càrrecs es realitzés segons 
estableixen els Estatuts Col·legials (DOGC 
5895, de 7 de juny de 2011). Així doncs, la 
Junta proposà que Montserrat Gea i Sánchez 
assumís la Presidència en funcions fins a la 
propera convocatòria ordinària d’eleccions.

MONTSERRAT GEA és la nova presidenta en 
funcions del Col·legi Oficial d’Infermeres i In-
fermers de Lleida (COILL), mentre que Mont-
serrat Duch, que era vocal de la junta, passa 
a ser la nova vicepresidenta del col·lectiu pro-
fessional. L’infermer Jordi Ballesté s’incorpora 
per a completar aquest equip, després del de-
cés del president Josep Maria Camps el passat 
28 de gener. La nova junta queda establerta 
de la següent manera: Montserrat Gea i Sán-
chez, presidenta en funcions; Montserrat Duch 
i Clavé, vicepresidenta; Miquel Àngel Calderó i 
Solé, secretari; Mercè Folguera i Arnau, vicese-
cretària; Mercè Porté i Llotge, tresorera; Anna 

Maria Quintanilla i Sanz, vocal I; Carme Mayayo 
i Monreal, vocal II; Lourdes Terés i Vidal, vocal 
III; Jordi Ballesté i Torralba, vocal IV; i Annabel 
Fernàndez i Cuesta, vocal Llevadora.

Entre els assumptes més immediats que afron-
ta la nova junta destaca la celebració de la 
Jornada d’Infermeria i la participació de les 
infermeres lleidatanes al Congrés Internacional 
d’Infermeria que aquest any es realitza a Bar-
celona.[]

REMODELACIÓ DE LA 
JUNTA DEL COL·LEGI

Montserrat Gea, nova presidenta del COILL
Montserrat Duch serà la nova vicepresidenta i Jordi Ballesté nou vocal
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ENQUESTA SOBRE LA 
PRESCRIPCIÓ INFERMERA

EL DEPARTAMENT DE SALUT de la Generalitat de 
Catalunya està fent arribar una enquesta en la qual 
es demana l’opinió de les infermeres i infermers 
sobre la prescripció infermera i la pràctica profes-
sional.

El COILL manifesta la importància de participar 
en la iniciativa, un gest que pot ser definitiu per 
aconseguir tancar amb èxit el procés iniciat, ara fa 
12 mesos, entre el Departament de Salut i les en-
titats col·legials, científiques i infermeres expertes, 
a fi d’aconseguir una norma catalana que reguli la 
indicació, ús i autorització de dispensació de medi-
caments i productes sanitaris d’ús humà per part de 
les infermeres –el que es coneix com a “prescripció 
infermera”– i millorar així l’emparament legal d’una 
pràctica consolidada i integrada en la prestació dels 
serveis de salut a la qual les infermeres i infermers 
no poden renunciar si volen garantir la seguretat de 
les persones i una atenció de qualitat.[]

participa-hi!
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EL COL·LEGI Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida (COILL) nega que les infermeres siguin les 
responsables de tenir els pacients als passadis-
sos i lamenta les declaracions del conseller de 
Salut, Antoni Comín, en què deia –en el marc 
d’una entrevista publicada el passat 21 de ge-
ner a El Periódico– que “a vegades, la perma-
nència dels pacients al passadís és una decisió 
de la infermera, que vol tenir al pacient a la vis-
ta”. El conseller va afegir: “Més d’una vegada, 
tenint box d’urgències, la infermera decideix 
deixar un malalt sense acompanyant, al passa-

dís”. El COILL demana la rectificació del conse-
ller respecte a aquestes declaracions i assegura 
que “si els pacients estan als passadissos dels 
hospitals, no és per decisió infermera sinó per 
la manca de mitjans que posa a l’abast l’Ad-
ministració. A Catalunya caldrien altres 17.293 
infermeres i infermers més per complir les ràtios 
europees, segons dades del Consejo General de 
Enfermería”.

En aquesta línia, el col·legi lleidatà declara que 
“quan les infermeres d’urgències es veuen obli-

“Les infermeres 
de Lleida no som

les responsables de 
tenir els pacients 
als passadissos”

El COILL demana la rectificació 
del conseller Antoni Comín per les 

declaracions del passat 21 de 
gener a El Periódico

Els quatre Col·legis i el Consell de Col·legis d’Infermeres i 
Infermers de Catalunya manifesten el seu desacord
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gades a atendre les persones als passadissos és 
perquè no tenen altres opcions”. Així mateix, el 
COILL vol deixar clar que els passadissos no són, 
ni poden ser, espais assistencials; i, quan això 
passa, és dramàtic, traumàtic i indignant per als 
pacients que ho han de suportar”.

El col·lectiu professional afegeix que “només 
fent confiança a les infermeres es pot resoldre 
aquesta situació. Fer confiança a les inferme-
res perquè siguin agents actius en la solució 
del problema, mitjançant la participació en la 

Gestió Infermera de la Demanda a l’Atenció 
Primària. Una participació que pot ser clau per 
reduir significativament el col·lapse dels serveis 
d’urgències hospitalàries”.

En aquest sentit, són moltes les aportacions que 
les infermeres i infermers fan i poden fer, amb 
evidència científica: la prescripció de fàrmacs i 
productes sanitaris per part de les infermeres, 
o l’aplicació de la Guia d’Actuació Infermera 
d’Urgències i Emergències Prehospitalàries, són 
alguns dels exemples.[]



lideratge

     IN
FERMER

ESTUDI

CENTRES 

DE LLARGA 

ESTADA

22  inf  MARÇ  2017

cie

LES INFERMERES LLEIDATANES tindran una àm-
plia representació en el CIE que se celebrarà entre 
els dies 27 de maig i 1 de juny de 2017, a Barce-
lona. A més de diversos treballs i comunicacions 
(vegeu la pàgina de la dreta), es durà a terme 
una presentació, format simposi, del projecte “La 
construcció del Lideratge infermer en cen-
tres de llarga estada: desenvolupament i va-
lidació de la Supportive Supervisory SCALE 
al context espanyol”, iniciativa finançada pel 
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya.

El projecte ha estat desenvolupat amb Katherine 
McGilton (Toronto Rehabilitation Institute, Uni-
versity Health Network, Canadà) –com a investi-
gadora sènior– i Montserrat Gea Sánchez (COILL  
i FIF-UdL) –com a investigadora junior–; i amb 
la participació d’infermeres i infermers catalans: 
Gemma Horta Garcia (Hospital de la Santa Creu 
i de Sant Pau, Barcelona); Álvaro Alconada Ro-
mero, Judith Roca Llobet, Eva Barallat Gimeno i 
Joan Blanco Blanco (FIF-UdL); Roland Pastells Pei-
ró i Esther Torrente Ibarz (estudiants de doctorat, 
FIF-UdL); Judith Mondéjar, Joana Gassó i Miriam 
Cabot (estudiants de màster, FIF-UdL); Ana María 
Fité i Lourdes Terés Vidal (COILL); Manuela Bonillo 
Caballero (COI Tarragona); Jordi Pujiula Masó (COI 
Girona); Ester López Luna i Mercè Salvat Plana (COI 

Barcelona); i Astrid Escrig Piñol (Toronto Rehabilita-
tion Institute, University Health Network, Canadà). 

L’estudi constata que en els últims anys, la de-
manda dels serveis de llarga estada s’ha vist in-
crementada per tal de fer front a l’envelliment 
de la població i els seus problemes de salut. En 
conseqüència, el personal assistencial ha hagut 
d’adaptar-se a aquests canvis i, en el cas de les 
infermeres, assumir rols de supervisió. Segons 
l’evidència, la manca de suport per part del su-
pervisor explicaria realitats com l’alta rotació de 
personal però, també, que quan es crea una rela-
ció qualitativa col·laborativa entre ells, el personal 
supervisat se sent capacitat i motivat.

Un dels objectius del projecte és descriure el pro-
cés de validació, en la seva versió espanyola, de 
la “Supportive Supervisory Scale” (SSS), escala de 
mesura que, en la seva versió anglesa, ha demos-
trat servir com a guia per dissenyar intervencions 
per tal de millorar les capacitats del supervisor i 
per conèixer les necessitats del personal.

El simposi tindrà lloc el dimarts dia 30 de maig 
de 2017, entres les 15.30 i les 16.50h, i estarà 
moderat per Montserrat Gea.[]

Més informació:
www.icnbarcelona2017.com/es/

Infermeres de   Lleida al



INFERMERES I INFERMERS
LLEIDATANS QUE PARTICIPEN 
EN LES COMUNICACIONS 
I PÒSTERS PRESENTATS AL

CIE Barcelona2017

Ballesté Torralba, Jordi 
Barallat Gimeno, Eva
Blanco Blanco, Joan
Cáceres Becerra, Manuel
Cano Del Olmo, Carina
Esquinas López, Cristina
Farré Pagés, Núria
Fernández Cuesta, Anabel
Folguera Arnau, Mercè
Garcia Mani, Susanna
Gea Sánchez, Montserrat
Gómez Figueras, Meritxell
Gutiérrez Vilaplana, Josep Maria
Martínez Barriuso, Josep Maria
Martinez Soldevila, Jordi
Mayayo Monreal, Carmen
Otero García, Laura
Palomares Mayas, Enriqueta
Pascual Garcia, Alexandra
Roca Llobet, Judith
Sala Corbinos, Dolors
Teixidó Badia, Jesús
Vendrell Justribó, Josefina

COMUNICACIONES I PÒSTERS
PRESENTATS PER LES INFERMERES I 
INFERMERS DE LLEIDA AL 

CIE Barcelona2017

“Acompanyament de la llevadora en el 
procés de l’IVE farmacològic: atenció 
cures i mètode contraceptiu”.

“La importància de l’educació sanitària 
en el maneig de la via subcutània al 
domicili”.

“Efectivitat d’un programa per al control 
de pes en persones hospitalitzades de 
mitjana i llarga estada amb trastorn 
mental. Anàlisi als 5 anys“.

“Importància del paper de la infermera i 
l’educació per a la salut en la preparació 
de les colonoscòpies”.

“Els signes clàssics d’infecció juntament 
amb la punció percutània són una 
correcta combinació per diagnosticar 
infecció en ferides per pressió?”.

“Paper de la infermeria en el control 
del pacient hipertens mitjançant el 
monitoratge ambulatori de la tensió 
arterial en atenció primària 131/5000”.

“El repte de la individualització”.

“Translació de l’evidència científica a 
la pràctica assistencial d’infermeria 
mitjançant la implantació de guies de 
bones pràctiques”.

“Guia de bones pràctiques basada en 
l’evidència: Millorem la qualitat de vida i 
el benestar de les persones mitjançant les 
teràpies complementàries”.

“Estudi pilot: creació d’una plataforma 
web mitjançant una anàlisi qualitativa 
prèvia de les necessitats d’infermeria 
per fomentar la transferència de 
coneixement entre generacions”.[]
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“El professional 
de mediació en 
salut ha de tenir 
coneixements 
sanitaris, no n’hi 
ha prou amb els 
coneixements 
idiomàtics, 
culturals i 
religiosos”

Rachida
Amrouch

24  inf  MARÇ  2017
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RACHIDA AMROUCH AINOUSSE

Tot i que la Rachida Amrouch va començar es-
tudis de Dret a la Universitat de Fez (El Marroc), 
el món de la infermeria va esdevenir la seva 
carrera professional. Primer va formar-se com 
a tècnic en cures d’infermeria i, després, va 
graduar-se com a infermera a la Universitat Ra-
mon Llull de Barcelona. Màster en Ciències de 
la Infermeria per la Universitat de Lleida (UdL), 
Amrouch treballa actualment com a infermera 
assistencial a la unitat maternoinfantil de l’Hos-
pital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV). 

La seva carrera professional s’ha desenvolupat 
en diferents àmbits que han anat des de la do-
cència universitària al voluntariat, sent el món 
de la mediació intercultural, principalment en 
l’àmbit sanitari, un dels camps en què més ha 
treballat. Així doncs, col·labora des de fa ca-
torze anys amb la Federació d’Associacions 
de Veïns de Lleida en el projecte “Traducció i 
mediació per a immigrants”, tant en centres 
d’atenció primària i  hospitals com en escoles o 
associacions. Ha fet diferents tallers de forma-
ció intercultural dirigits o bé a personal sanitari 
i social o a pares i mares, en aquest cas sobre 
l’alimentació infantil. Ha intervingut en el curs 
de mediadors interculturals sociosanitaris de 
l’Institut Municipal del Treball Salvador Seguí i 
va ser una de les tres mediadores que van for-
mar part del servei de mediació intercultural 
de l’HUAV durant els tres anys que va funcio-
nar. El coneixement del català, castellà, anglès, 
francès i tenir l’àrab com a llengua materna va 
ser un dels actius més importants per desen-
volupar la tasca de mediadora intercultural, 
però no l’únic. Altres factors com la formació 
en infermeria i el coneixement de les diferents 
cultures van tenir un pes determinant per po-
der desenvolupar la mediació, un servei que va 
desaparèixer a causa de les retallades pressu-
postàries i que “contribuïa a la integració dels 
immigrants a l’hospital i, al mateix temps, aju-
dava els professionals sanitaris en el seu treball 
diari millorant l’assistència i la qualitat del sis-
tema de salut”, segons Amrouch. 

De com va funcionar el servei de mediació inter-
cultural de l’HUAV en parla Rachida Amrouch 
en la següent entrevista.

entrevista i foto Sara Bobet

MISSATGES
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Com es va gestar i quant de temps va fun-
cionar el servei de mediació intercultural 
de l’HUAV? La mediació intercultural a l’HUAV 
va començar al febrer del 2005, i va finalitzar 
el 2008. Es va iniciar com un pla pilot per crear 
serveis de mediació en centres sanitaris de Llei-
da i comarques.

Al començament del servei de mediació inter-
cultural, l’Institut Català de la Salut va realitzar 
unes entrevistes per seleccionar les mediadores 
i després contractar-les a través d’una empresa 
privada de Barcelona. El servei de mediació es 
va constituir amb professionals d’altres països, 
com el Marroc, el Senegal i Ucraïna, i que teni-
en relació amb l’àmbit de la salut. La unitat de 
mediació estava integrada per una llevadora, 
una infermera i una auxiliar d’infermeria.

Quins professionals en formaven part i 
quines eren les línies d’actuació? La nostra 
àrea de traducció i mediació intercultural estava 
formada per tres professionals: una atenia les 
persones dels països de l’Est, una altra, d’ori-
gen subsaharià i que parlava dialectes africans 
i francès; i jo mateixa que atenia els magribins 
en àrab i francès. Les nostres línies d’actuació 
es resumien en proporcionar atenció telefònica 
com a mediadores interculturals quan els pro-
fessionals ho demanaven, donar atenció directa 
dins l’HUAV i traduir documents sanitaris infor-
matius com ara dietes, proves diagnòstiques, 
etc. A més, col·laboràvem en tallers d’educa-
ció sanitària amb infermeres, especialment en 
l’àrea maternoinfantil.
 
Quines tasques realitzaven? Bàsicament 
facilitàvem la comunicació entre professionals 
sanitaris i usuaris immigrants. També resolíem 
conflictes i diferències culturals, socials, religi-
oses o les causades per creences o valors. La 
nostra tasca també se centrava a millorar el co-
neixement del diagnòstic, tractament i l’educa-
ció sanitària de pacients immigrants.

Quin tipus de conflictes resolien? Hem de 
partir de la base que la mediació intercultural es 



mediació
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produeix sempre que cultures diferents entren 
en contacte. Les creences i pràctiques religio-
ses ocasionen, habitualment, comportaments i 
hàbits diferents, per exemple, dels de la cultura 
catalana. 

Per exemple, en la cultura autòctona (catala-
na o espanyola) el llenguatge verbal és molt 
clar però, en altres cultures la comprensió es 
basa en el llenguatge no verbal i pot no exis-
tir vocabulari per expressar certes situacions o 
emocions. D’altra banda, cal comentar que el 
sofriment s’expressa amb més dramatisme en 
altres cultures.

Quina era la procedència dels usuaris? Se-
gons els resultats estadístics de l’HUAV, la pro-
cedència era el 45% d’origen magribí, el 32% 
de països de l’Est i el 23% d’origen subsaharià. 
En relació amb el perfil demogràfic, es tracta-
va d’immigrants amb una edat mitjana de 29 
anys. El 70% eren dones i el 30%, homes.

Les àrees que sol·licitaven el servei de mediació 

eren en un 49% la d’obstetrícia, un 25% gine-
cologia, un 10% pediatria, un 5% urgències i 
un 5% la de consultes externes.

Els professionals que sol·licitaven el servei eren 
en un 46% infermeres, en un 29% metges, en 
un 23% pacients i en un 2% treballadors socials.

Quin perfil professional i personal ha de 
tenir un mediador en l’àmbit sanitari? El 
mediador intercultural ha de dominar les dues 
llengües (la de l’usuari i la del país) i, a més, 
ha de ser capaç de transmetre missatges clars i 
comprensibles per a les dues parts. Podem dir 
que el mediador intercultural és un pont entre 
dues cultures, la del país d’origen de l’immi-
grant i la del país d’acollida. Per tant, l’empatia 
és imprescindible per aquesta feina com en tan-
tes altres que tracten amb éssers humans.

D’altra banda, crec que és convenient no con-
fondre el perfil de mediadora amb el d’intèr-
pret. El professional de mediació en salut ha 
de tenir coneixements sanitaris, no n’hi ha 

“El servei de mediació 
intercultural a l’HUAV 

facilitava l’atenció 
sanitària dels pacients 
immigrants i generava 

un punt de trobada 
proper al pacient 

per a la seva millor 
integració i comprensió 

del sistema”

MARTA DE LA CRUZ, PSICÒLOGA I MEDIADORA; 
ERICA BRIONES, INFERMERA I COORDINADORA 
DE LES JORNADES; I RACHIDA AMROUCH.
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prou amb els coneixements idiomàtics, cultu-
rals i religiosos.

El mediador no ha de ser només un tra-
ductor. Quines són les seves funcions? 
Com bé dius, el mediador és quelcom més que 
un traductor-intèrpret perquè és intèrpret de 
llengües i llenguatges, verbals i no verbals.

El mediador dóna també informació sobre la 
diversitat cultural i la concepció de la salut, fa-
cilitant la comunicació i la interpretació lingüís-
tica i sociocultural.

Quins avantatges aporta un servei de me-
diació i com influeix en els resultats assis-
tencials? Aquest servei beneficia als usuaris 
immigrants en la comunicació amb els profes-
sionals i en la integració en el centre hospita-
lari. A més, ajuda als professionals en el seu 
treball diari i també es millora l’acte assisten-
cial i s’ofereix un sistema de salut de qualitat. 
D’altra banda, aporta al professional sanitari la 
visió cultural, així com eines de comunicació. 

Per exemple, una mirada directa a una persona 
d’origen àrab és un signe de manca de respec-
te, tot el contrari del que es considera aquí on, 
entre altres coses, la mirada directa significa 
interès per l’altre.

Mentre el servei va estar actiu, com va 
millorar el funcionament de l’hospital? En 
una societat multicultural com aquesta, on els 
immigrants formen part de la vida quotidiana, 
sorgeix la necessitat no només de reconèixer la 
seva diversitat i diferència, sinó d’aprendre a 
conviure junts.

Des de la meva experiència com a mediadora 
intercultural, puc afirmar que el paper del ser-
vei de mediació intercultural a l’HUAV facilitava 
l’atenció sanitària dels pacients immigrants i 
generava un punt de trobada proper al pacient 
per a la seva millor integració i comprensió del 
sistema. El servei negociava interculturalment 
canvis d’estils de vida amb els pacients i donava 
la informació necessària per millorar la utilitza-
ció dels serveis sanitaris. 
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III Jornades Dialogant amb les Teories
L’Aula Magna de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida (UdL) va aco-
llir la tercera edició de les jornades “Dialogant amb les Teories” que, en aquesta ocasió, es va 
centrar en la prevenció de la violència des de la resolució del conflicte en positiu a través del 
diàleg i la mediació. Les jornades, celebrades els passats 15 i 16 de desembre, es conceben com 
un espai de formació complementari a la docència, un indret on es presenten teories, models 
i experiències de resolució de conflictes que superin el model disciplinari tradicional, basats en 
evidències pràctiques dialògiques i de mediació cooperativa, al voltant dels temes de l’educa-
ció, la salut, la família, les relacions amoroses i els grups d’iguals.

Organitzades pel Grup d’Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura (GESEC) i el Grup de Re-
flexió sobre Sociologia Contemporània (GERCS), les jornades tenen diversos objectius. Des de 
proporcionar un espai estable de reflexió teòrica, però també experiencial, sobre les teories 
contemporànies de transformació social, la vinculació amb altres equips d’altres universitats i la 
motivació dels estudiants per fer recerca sociològica.

La tercera edició de les Jornades es va obrir amb la conferència del Catedràtic de Sociologia de 
la Universitat de Lleida, Fidel Molina, que va parlar de “Conflictologia: vers una gestió alterna-
tiva del conflicte”. Van ser dos dies de reflexió, posada en comú, taules rodones i conferències 
que van aplegar experts en resolució de conflictes i mediació de diferents àmbits, entre els quals 
hi havia el sanitari. En aquest sentit, cal destacar la intervenció de la infermera i mediadora Mai-
te Matas, del Centre de Salut d’Arenys de Mar (Barcelona), que va impartir una conferència titu-
lada “La mediació: una activitat infermera?” i la participació de la infermera de l’HUAV, Rachida 
Amrouch, que va intervenir en una taula rodona sobre “Resolució de conflictes, salut i entorn”.[]
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cial? Les diferents creences i pràctiques religio-
ses ocasionen comportaments i hàbits diferents 
dels de la cultura catalana. El mediador informa 
sobre les normes d’adaptació i el funcionament 
del sistema de salut català per la seva millor in-
tegració social. 

Des de la meva experiència personal i des-
prés d’haver treballat durant tres anys com a 
mediadora intercultural a l’HUAV, voldria dir 
que va ser una experiència molt enriquidora. 
He viscut de molt a prop situacions dramàti-
ques, altres no tan i d’altres esperançadores. 
Només l’experiència com a mediadora em va 
ensenyar a ser-ho. En definitiva, vaig apren-
dre a intervenir ajudant i col·laborant amb els 
professionals de salut i els usuaris del sistema 
en benefici de tots.[]

“La mediació aporta 
al professional 
sanitari la visió 
cultural i eines de 
comunicació. Per 
exemple, per una 
persona d’origen àrab 
una mirada directa 
és un signe de manca 
de respecte”
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“Forçar algú a 
menjar al final 

de la vida és 
poc probable 
que millori la 
seva qualitat 

de vida”
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CATHY PAYNE és Educadora de Cures 
Pal·liatives a l’Our Lady’s Hospice and 
Care Services de Dublín. Dietista, amb 
un diploma de postgrau en Ciències de 
la Salut (cures del càncer) i un màster 
en nutrició, la Dra. Payne es va convertir 
el 2004 en la primera dietista en cures 
pal·liatives d’Irlanda del Nord. Recent-
ment, ha finalitzat un doctorat en cures 
pal·liatives a la Universitat de l’Ulster 
sent el seu el primer doctorat de l’All 
Ireland Institute of Hospice and Pallia-
tive Care (una institució creada el 2012 
que aglutina les millors ments dins de 
l’àrea de la recerca en cures pal·liatives 
per treballar plegats).

Payne va visitar la Facultat d’Infermeria 
i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida 
el passat gener per impartir dues con-
ferències dins del Màster Universitari de 
Recerca en Salut. Concretament va par-
lar sobre “Nutrició i Càncer. Evidència 
científica” i sobre “Intervencions de mi-
llora en malalties amb pronòstic de vida 
limitat. Contribueixen a una millora de 
l’atenció?”. La revista INF va conversar 
amb ella.

entrevista
Quan va començar a fer recerca i per què? 
Sempre he tingut interès en la recerca i he 
aprofitat les oportunitats per involucrar-me en 
estudis com a dietista, ja fos durant el temps 
com a conferenciant i, més recentment, mentre 
completava el meu doctorat. Per mi la recer-
ca és un component vital dels bons cuidatges 
clínics. Necessitem saber quines intervencions 
funcionen, per quins pacients i sota quines 
condicions. En cas contrari correm el risc de fer 
més mal que bé.

Quina recerca ha dut a terme? La meva 
primera recerca clínica va estudiar el paper po-
tencial de l’ingesta d’àcid fòlic i deficiència en 
el desenvolupament del càncer de mama. Més 
recentment he estat involucrada en estudis que 
consideren el paper de la dieta i l’exercici en el 
tractament dels símptomes dels que viuen amb 
o més enllà d’un diagnòstic de càncer.

Què pot dir-nos sobre la nutrició al final 
de la vida. És sempre necessària? La nutri-
ció oral i la hidratació són necessitats humanes 
bàsiques i no haurien de ser suspeses o reti-
rades. No obstant, al final de la vida el desig 
d’una persona per menjar i beure decreix i la 
ingesta disminueix de manera natural. Forçar 
algú a menjar al final de la vida és poc probable 
que millori la seva qualitat de vida. Cal parar 
atenció als problemes nutricionals del pacient 
dins el context més ampli de la trajectòria de 
la seva malaltia i les seves necessitats físiques, 
psicològiques, socials i espirituals combinades. 
Falta de gana i pèrdua de pes es veuen sovint 
en la malaltia avançada i pot ser més dolorós 
per als cuidadors que per a la persona que pre-
senta aquests símptomes, perquè els cuidadors 
sovint veuen la pèrdua de pes com un recorda-
tori físic del deteriorament de la salut de l’ésser 
estimat. El subministrament d’aliments social-
ment està indissolublement lligat a la provisió 
de cura i amor. Quan el pacient es nega a men-
jar, aquest fet pot tenir un efecte devastador 
en les relacions dins de casa. No ser capaç de 
participar dels aliments en una reunió familiar o 

“Mai és èticament 
defensable rebutjar 

els aliments orals 
o líquids  d’un 
pacient que els 

sol·licita”
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“Els aliments i líquids 
proporcionats per 
via oral i presos 
voluntàriament pels 
pacients és improbable 
que causin malestar”
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CARHY PAYNE I EVA BARALLAT, 
COORDINADORA DEL MÀSTER 
DE RECERCA EN SALUT DE LA 
FIF-UdL.
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pacient amb la sensació d’exclusió social. Si els 
pacients se senten pressionats a menjar quan 
no tenen cap desig de fer-ho, això pot tenir un 
efecte devastador en la moral i en la qualitat de 
vida. També pot conduir a tensió familiar, ja que 
la pèrdua de pes es vista pels cuidadors com 
un fracàs personal en proporcionar el millor als 
ésser estimats.

La nutrició en cures pal·liatives pot ser 
una càrrega o un benefici segons la malal-
tia. És així? Malgrat el gran nombre d’estudis 
que han examinat la prevalença de la desnu-
trició en pacients a prop del final de la vida, 
hi ha molt poca recerca centrada en l’impacte 
d’aquest símptoma en la qualitat de vida del 
pacient. Com ja he comentat abans, la man-
ca de gana i pèrdua de pes es veuen sovint en 
la malaltia avançada i pot ser més dolorós pels 
cuidadors que per a la persona que presenta 
aquests símptomes.

Hi ha alguna evidència que la prestació 
de suport nutricional pot contribuir a un 
major patiment en pacients amb malalti-
es terminals a causa, per exemple, d’un 
augment de nàusees, vòmits, hemorràgia, 
edema, incontinència o infeccions? Els ali-
ments i líquids proporcionats per via oral i pre-
sos voluntàriament pels pacients és improbable 
que causin malestar. Actualment hi ha poques 
proves que, o bé donar o retenir la nutrició i 
hidratació artificial, impacti en el que queda de 
vida d’aquells amb malaltia terminal avançada, 
amb l’excepció dels que tenen una obstrucció 
mecànica que condueix a la desnutrició.

L’enfocament de suport nutricional al fi-
nal de la vida pot variar en funció d’on 
s’està morint el pacient. Expliqui’ns com 
el lloc en el qual es proporciona el trac-
tament mèdic i quirúrgic pot influir en 
aquest aspecte. Els pacients en els hospitals 
són més propensos a morir amb els degotejos 
i els tubs d’alimentació in situ que els pacients 
en centres de cures pal·liatives, però és proba-
ble que les raons de la disparitat en la pràctica 
es basin més en les cultures institucionals que 
en una base d’evidència real del que és més 
eficient. Alguns professionals de la salut no re-
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coneixen l’alimentació i la hidratació artificials 
com a intervencions mèdiques i les famílies po-
den veure la retirada d’un degoteig o d’un tub 
d’alimentació com a evidència que estan sent 
abandonats, provocant un augment de l’ansi-
etat i l’estrès.

Quin és el paper de la hidratació en el pro-
cés de la mort? Aquesta pràctica difereix con-
siderablement segons el lloc on estigui el paci-
ent. Un increment artificial de fluids al final de 
la vida pot empitjorar les secrecions respiratòri-
es, augmentar els vòmits, augmentar la pressió 
intracranial en presència de la malaltia intrace-
rebral, i provocar una diüresi incòmoda. Tenir 
set es deu, principalment, a les sensacions de 
sequedat al voltant de la boca, llavis i llengua 
que es poden tractar adequadament amb una 
bona higiene bucal i un règim regular d’higiene 
oral. Per a alguns pacients augmentar el nivell 
d’hidratació pot millorar la qualitat de vida per-
metent que els ronyons eliminin l’acumulació 
d’opioides o altres metabòlits actius de drogues 
i corregir els desequilibris d’electròlits que cau-
sen símptomes de deliri o inconsciència.

Algunes investigacions diuen que la pri-
vació d’aigua augmenta la producció del 
cos d’opiacis endògens que creen un es-
tat d’eufòria que s’ha associat amb una 
reducció del dolor, mentre que la hidrata-
ció intravenosa pot tenir un impacte ne-
gatiu en la qualitat de vida. Hi ha alguna 
evidència d’això? El desig de menjar i beure 
disminueix de forma natural durant el procés 
de morir alhora que els sistemes del cos es van 
apagant. Que la deshidratació sigui molt útil 
i augmenti l’alleujament del dolor natural no 
està clar. La set es deu principalment a les sen-
sacions de sequedat al voltant de la boca, llavis 
i llengua que es poden tractar adequadament 
amb una bona higiene bucal i un règim regular 
d’higiene oral. Mai és èticament defensable re-
butjar els aliments orals o líquids d’un pacient 
que els sol·licita.

Quin és el paper de les creences religio-
ses? Una bona informació ha de ser proporcio-
nada per professionals de la salut per ajudar els 
pacients i les seves famílies a fer la millor elecció 
en situacions difícils i amb plena apreciació de 

FOTO DE GRUP D’ALUMNES 
I DOCENTS DEL MÀSTER DE 
RECERCA EN SALUT.
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considerat en el context 
d’un enfocament 
pal·liatiu per a l’atenció 
al final de la vida”
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ANNA QUINTANILLA, RESPONSABLE 
DE FORMACIÓ DEL COILL; TERESA 
LÓPEZ, INTÈRPRET DE LA JORNADA; 
I CATHY PAYNE.
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bé cal tenir en compte les creences religioses 
i culturals del pacient i la seva família, ja que 
aquestes també poden tenir un impacte signi-
ficatiu en les decisions relatives a la utilització 
de totes les formes de suport artificial. En cas 
de dubte sobre les qüestions religioses o cultu-
rals que poden influir en l’elecció, sempre s’han 
d’aclarir amb el pacient i la seva família. No s’ha 
d’assumir mai que perquè un pacient individual 
pertanyi a un grup religiós impliqui que, auto-
màticament, voldrà determinades opcions de 
tractament.

El suport nutricional al final de la vida 
hauria de ser acuradament considerat 
d’acord amb els desitjos del pacient i el 
seu pronòstic i tractament. Quin paper 
té la comunicació honesta per prendre 
la millor decisió en interès d’un pacient? 
Qualsevol suport nutricional ha de ser conside-
rat en el context d’un enfocament pal·liatiu per 
a l’atenció al final de la seva vida. Les qüestions 
ètiques entorn de la idoneïtat de la nutrició i hi-
dratació artificial per a pacients amb necessitats 
de cures pal·liatives es poden explorar utilitzant 
els quatre principis fonamentals de l’ètica de la 
salut: el respecte per l’autonomia, la no malefi-
cència, la beneficència i la justícia:

• El pacient desitja que li donin 
   nutrició artificial i líquids?
• S’espera que l’atenció rebuda 
   no li farà cap mal?
• És probable que hi hagi un resultat 
   terapèutic positiu per al pacient?
• El dret del pacient a rebre la cura que 
   necessita s’adequa al que és just en el 
   context de la societat i les obligacions 
   morals i legals del proveïdor 
   d’atenció mèdica?[]

Referències
Payne, C (2015) Managing anorexia in advan-
ced progressive illness: the case for palliative 
rehabilitation. International Journal of Therapy 
and Rehabilitation, 22(3): 106-107.
Payne, C and Watson M (2010) Ch15 Palli-
ative Care. In: Payne A and Barker H eds. Ad-
vancing Dietetics and Clinical Nutrition Oxford: 
Churchill Livingstone.



42  inf  MARÇ  2017

m
ón acadèm

ic

AMB EL LEMA “Fem créixer el pensament infer-
mer”, la revista Àgora d’Infermeria va celebrar el 
20è aniversari amb una jornada científica, que 
tingué el suport de les entitats col·laboradores 
de la revista. La jornada va tenir lloc a la seu del 
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Bar-
celona (COIB), el passat dia 1 de febrer.

Amb més de 200 inscrits i convidats i un total 
de 55 treballs presentats, la jornada va ser tot 
un èxit d’organització, participació i resultats.

Dels tres premis que es van atorgar dos van re-
caure en els presentats per la Facultat d’Infer-
meria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida.

Premi al millor Treball de Recerca, dotat 
amb 750 euros per la Diputació de Barcelona:
Mora López, Gerard ; Berbis Morelló, Carme; 
Montesó-Curto, Pilar. “Postcuidadors famili-
ars. Estudi qualitatiu sobre la reconstrucció de 
la vida quotidiana”. Hospital Universitari Joan 
XXIII de Tarragona i Universitat Rovira i Virgili.

Premi al millor Treball Final de Grau, dotat 
amb 500 euros per A.M.A., “La Mutua de los 
Profesionales Sanitarios”:
García Piqué, Rubén. “Circo y Salud. Una inter-
vención de salud comunitaria para adolescen-

tes, basada en educación para la salud y técni-
cas de circo”. Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 
de la Universitat de Lleida.

Premi al millor Treball Acadèmic Estudi-
ants (pòster), dotat amb 300 euros per Àgora 
d’Infermeria:
Altarriba Sorinas, Paula; Cases Quer, Tània; 
Llubes Arrià, Laia. “Efectivitat d’un programa 
d’educació sanitària sobre l’ús dels inhaladors 
en adults amb malaltia pulmonar obstructiva 
crònica: disseny d’un estudi”. Facultat d’Infer-
meria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida.

Els treballs guanyadors seran publicats a la re-
vista Àgora d’Infermeria.

Els resultats obtinguts ens conviden a la re-
flexió. Aquests premis no són sols mèrit de la 
qualitat docent i discent de la Facultat d’Infer-
meria i Fisioteràpia, sinó de tota la infermeria 
del nostre territori que col·labora activament en 
el procés formatiu, per tant, felicitats per tots i 
totes.[]

per CARME TORRES PENELLA
Professora emèrita del 
Departament d’Infermeria i Fisioteràpia 
de la Universitat de Lleida

Estudiants de la FIF-UdL premiats a la jornada 
científica del 20è aniversari d’Àgora
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Faciliten l’accés de les infermeres 
a la docència universitària
La Comissió de Ciències Mèdiques i de la Salut també inclourà, 
a partir d’ara, les professionals de la infermeria

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya (AQU) ha resolt impulsar 
una modificació dels criteris públics d’avaluació 
sobre l’acreditació del professorat universita-
ri d’infermeria. Aquesta modificació facilitarà 
l’accés a la docència universitària a aquells pro-
fessionals amb formació en Grau en Infermeria 
per optar a les places ofertes. Així ho va explicar 
el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida (COILL) que es congratula per la notícia 
que reconeix la capacitació i acreditació de les 
professionals lleidatanes.

La resolució, que ja s’aplicarà a les convocatò-
ries d’aquest any 2017, ha estat presa després 
que el COILL, la resta de col·legis d’infermeres 
catalans i el Consell de les Infermeres i Infermers 
de Catalunya, presentés diferents documents 

on es constatava l’actual situació discriminatò-
ria que pateixen els professionals de l’àmbit de 
la infermeria i de fisioteràpia a l’hora d’acredi-
tar-se per optar a la docència universitària.

Des de l’AQU s’impulsa, doncs, una modifica-
ció dels criteris d’avaluació de l’àmbit de Ciènci-
es Mèdiques per tal que la comissió d’avaluació 
disposi d’elements que permetin fer un tracta-
ment singular d’algunes àrees de coneixement, 
com és el cas de la infermeria, pel seu caràcter 
emergent o multidisciplinari. A més, s’ha es-
tablert internament un període transitori de 3 
anys en què Infermeria serà tractat com un àm-
bit singular i se cercaran especialistes d’aquesta 
àrea de coneixement per incorporar-los com a 
assessors de la comissió de Ciències Mèdiques 
i de la Salut per a les diferents avaluacions.[]

La Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de 
Lleida (UdL) acollirà The ICoNS 2017 (International Institu-
te for Advanced Nursing Research Summer School) entre 
els dies 2 i 9 de juny de 2017. 

La iniciativa –desenvolupada en el marc del Programa d’Accions 
per a l’Impuls del Prestigi Acadèmic i Social dels Estudis Oficials de 
la UdL– comptarà amb la participació de 20 alumnes de doctorat 
internacional, entre els quals es troben editors de revistes científi-
ques amb un alt factor d’impacte. 

Pel que fa als docents, al tancament d’aquesta edició, es preveu 
la presència d’experts internacionals procedents de les universitats 
de Turku (Finlàndia), de Sydney (Austràlia), de Fudan (Xina), de 
Toronto (Canadà), de Sao Paulo (Brasil), de Peloponès (Grècia), 
Investén-isciii (Espanya) i la mateixa FIF-UdL; pendent de tancar 
altres participacions com la de la Universitat de Yale (EUA).[] IC
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Unitat Docent 
de l’HUAV
Especialitat 
d’infermeria 
obstètrica- 
ginecològica
Des de temps immemorials, les dones 
s’han ajudat entre elles a portar els fills al 
món. Ser llevadora és, sens dubte, una de 
les professions més antigues i de les més 
reconfortants. 

Com tots els oficis relacionats amb la salut, 
el de llevadora ha canviat molt en els darrers 
temps. De la pràctica basada en la tradició cul-
tural transmesa oralment generació rere gene-
ració, s’ha passat a l’evidència científica en què 
les llevadores basen la pràctica clínica dirigida 
a proporcionar una atenció integral a la salut 
sexual, reproductiva i maternal de la dona, en 
les facetes preventiva, de promoció i d’atenció 
i recuperació de la salut, inclosa l’atenció a la 
mare, en el diagnòstic, control i assistència de 
l’embaràs, part i puerperi normal i l’atenció al 
fill acabat de néixer sa, fins als 28 dies de vida.

Per ser llevadora avui dia cal graduar-se en in-
fermeria i passar un examen d’accés a l’espe-
cialitat d’infermeria obstètrica-ginecològica, 
anomenat EIR, i que es convoca cada any. A 
Lleida, els graduats en infermeria que volen 
esdevenir llevadors o llevadores es formen du-
rant dos anys a la Unitat Multidisciplinarària 
d’Obstetrícia i Ginecologia de l’HUAV, seguint 

entrevista Sara Bobet

foto Rafa Gimena / ReneDePho
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formades a  Lleidaformades a  Lleida

LlevadoresLlevadores
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el programa formatiu de les llevadores inter-
nes residents (LLIRS). La supervisió d’aquesta 
formació va a càrrec, des del 2012, de les lle-
vadores Marta Clivillé i Anna Monsó, tutores 
de LLIRS. Clivillé és, a més, llevadora d’Atenció 
Primària i d’Atenció a la Salut Sexual i Repro-
ductiva (ASSIR) i Monsó és llevadora de sala 
de parts de l’HUAV. La revista INF parla amb 
totes dues sobre la formació de futures lleva-
dores a Lleida.

entrevista
Quantes llevadores internes residents 
(LLIRS) es formen anualment a la Unitat 
Docent de l’HUAV i des de quan funciona 
aquesta unitat?  Cada any la Unitat Docent 
de l’HUAV inicia el programa de formació amb 
una nova promoció formada per tres residents 
de llevadora (LLIRS). Apuesta unitat també col-
labora en la formació de les llevadores residents 
del Principat d’Andorra, així doncs s’afegeixen 
bianualment a la unitat dues llevadores resi-
dents més. Pel que fa a l’inici de la formació de 
LLIRS a l’HUAV, va ser l’any 1994. La Unitat Do-
cent de Llevadores de Catalunya estava adscrita 
a la Universitat de Barcelona i la pràctica assis-
tencial es feia a l’HUAV i als Centres d’Atenció 
Primària. A partir del 2012 es va descentralit-
zar i, des de llavors, la planificació, seguiment 
i avaluació de la formació de les llevadores es 
fa des de les Unitats Docents Multidisciplinà-
ries d’Obstetrícia i Ginecologia de cada hospi-
tal docent de Catalunya, en el nostre cas, la de 
l’HUAV.

Quins docents intervenen en el progra-
ma formatiu? Les principals docents són les 
llevadores assistencials que treballen en els di-
ferents dispositius docents, tot i que també es 
compta amb la implicació d’infermeres, gine-
còlegs, auxiliars i altres professionals vinculats 
a la salut de la dona. L’objectiu últim és formar 
professionals competents, crítics i èticament 
compromesos amb la professió. En relació a la 
funció de les tutores, cal dir que planifiquen el 
període formatiu de les residents organitzant 

cada any segons les directrius del Programa 
Formatiu, fent un seguiment, avaluant i re-
collint les valoracions dels professionals que 
supervisen la seva formació en les diferents 
rotacions. Al mateix temps, revisen el treball 
teòric que realitzen les residents i que consis-
teix a desenvolupar casos clínics basant-se en 
una bibliografia de referència aconsellada. Les 
tutores també fan entrevistes formatives amb 
feed-back amb la finalitat d’afavorir l’adquisi-
ció de les competències professionals i perquè 
la resident assoleixi un òptim desenvolupa-
ment professional.

Per ser LLIR, cal ser infermera o també s’hi 
pot accedir des d’una altra via? En el nostre 
país l’única via d’accés és a través de la carrera 
d’infermeria. Un cop finalitzada s’ha de passar 
un examen d’accés a l’especialitat, anomenat 
EIR, que es convoca anualment.

Al cloure el programa formatiu, quin 
perfil competencial tindrà la infermera 
especialista en Infermeria Obstètrica-
Ginecològica? Al finalitzar la seva formació, 
la llevadora serà competent en l’atenció a la 
salut sexual i reproductiva de la dona en els 
diferents moments de la seva vida. Un perfil 
competencial que inclourà l’atenció al binomi 
mare-nadó durant l’embaràs, part i puerpe-
ri; oferir consell afectiu-sexual i reproductiu; 
assessorar en matèria d’anticoncepció a les 
dones, joves i famílies i, finalment, atenció a 
la dona en el climateri pel que fa a prevenció 
i promoció d’hàbits de vida saludable. Totes 
aquestes competències seran realitzades amb 
raonament clínic basat en l’evidència cientí-
fica i desenvolupant-les de forma ètica ba-
sant-se en la legislació vigent.

Aquest perfil competencial està ajustat a les 
directrius derivades de la Confederació Interna-
cional de Llevadores, així com a les directrius de 
la Unió Europea, contingudes en l’article 55 del 
Real Decreto 1837/2008, del 8 de novembre i 
també, a les necessitats del Sistema Nacional 
de Salut, a l’evolució dels coneixements cientí-
fics i a les demandes de la societat actual que 
reclama un professional molt més implicat en 
les facetes de prevenció i promoció de la salut 
de la dona.
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ANNA MONSÓ I MARTA CLIVILLÉ, 
TUTORES DE LLIRS.
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Quina és, a grans trets, la metodologia 
docent? El programa formatiu és de dos anys 
i inclou formació teòrica i pràctica clínica su-
pervisada. La pràctica assistencial es realitza a 
l’HUAV i en diversos centres d’atenció primà-
ria de l’àrea de Lleida. En relació a la formació 
teòrica, aquesta està coordinada i impartida 
per la Direcció General d’Ordenació Professi-
onal i Regulació Sanitària i hi assisteixen, pre-
sencialment a la seva seu, totes les residents 
de llevadora de Catalunya.

Com es distribueix la teoria i la pràctica 
clínica durant els dos anys de formació? 
La formació especialitzada consta de 3.600 
hores, de les quals 900 són de formació te-
òrica i la resta (2.700 h) són assistencials, 
incloent-hi atenció continuada (guàrdies). 
Ambdues es desenvolupen de manera simul-
tània durant els dos anys de la formació. El 
contingut teòric abasta els següents temes: 
infermeria maternal i del nounat, infermeria 
de la dona i la família, educació per a la salut 
de la dona, administració dels serveis de salut, 
investigació, legislació i deontologia.

Quins són els àmbits clínics i comunitaris 
de rotació interna durant les pràctiques? 
Hi ha dos àmbits: Hospital i Atenció Primària. 
A l’hospital, la rotació durant les pràctiques 
passa per urgències d’obstetrícia i ginecolo-
gia, àrea de parts, hospitalització de puer-
peris i gestants de risc, UCI neonatal i cures 
intermèdies neonatals, quiròfan, consultes 
externes d’obstetrícia d’alt risc obstètric, fisio-
patologia fetal, ecografia prenatal, consultes 
de ginecologia i, finalment, unitat de mama.

En l’àmbit d’Atenció Primària, la resident es-
tarà a la consulta de llevadora on desenvo-
luparà consell preconcepcional, control pre-
natal, educació per al naixement, puerperi 
domiciliari i en consulta, consell contraceptiu 
i planificació familiar, consell afectiu-sexual, 
atenció als joves, activitats preventives en sa-
lut sexual i reproductiva, diagnòstic precoç 
del càncer ginecològic, educació per a la salut 
durant la menopausa i climateri.

Quines són les activitats mínimes d’apre-
nentatge clínic al cloure el període de 
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han de realitzar un mínim de 80 parts nor-
mals, supervisió i cuidatge de 100 puerperis 
i nounats, dur a terme 2 grups d’educació 
maternal, realitzar entrevistes i confecció de 
la història clínica de salut reproductiva de 
100 dones, realitzar controls prenatals de, 
almenys, 100 dones, vigilar i assistir a 40 do-
nes gestants de risc, assistir a 100 parteres 
amb els mitjans clínics i tècnics adequats. A 
més han d’assistir a 40 parteres que presen-
tin factors d’alt risc i participar activament en 
l’atenció del part instrumental o cesària de 20 
dones. També han de realitzar la supervisió, 
cuidatge i reconeixement de 100 puerperis, 
fer la supervisió, cuidatge i reconeixement de 
100 nounats sans, l’observació i cuidatge de, 
com a mínim, 20 nounats que necessitin cures 
especials (nascuts pre-terme, pos-terme, baix 
pes o amb problemes de salut). Se’ls demana 
també realitzar presa de mostres cervicals i va-
ginals, per a citologies, exàmens en fresc, cul-
tius i altres exàmens, en almenys 150 dones.

Altres requeriments són l’assessorament i cui-
datge d’un mínim de 40 dones en matèria de 
ginecologia, l’assessorament i cuidatge de, 
almenys, 20 dones en matèria de climateri, 
la detecció i assessorament de 30 dones que 
presentin infeccions de transmissió sexual i 
assessorar, en matèria d’anticoncepció i se-
xualitat, a 60 dones inclosa la contracepció 
d’emergència i la interrupció voluntària de 
l’embaràs. Cal, a més, atendre i assessorar de 
manera individual a 25 joves en matèria de 
sexualitat i contracepció, participar respon-
sabilitzant-se en dues intervencions grupals 
d’educació sexual i reproductiva dirigides a 
dones i joves en la comunitat i, finalment, 
participar activament en, almenys, un progra-
ma sobre el climateri i realitzar visites domici-
liàries al nounat i puerperi.

En el cas de les LLIRS de l’HUAV cal esmen-
tar que assoleixen, i sobrepassen amb escreix, 
aquests mínims d’aprenentatge exigits en el 
seu programa formatiu per poder obtenir el 
títol d’especialista.

Ha canviat molt la formació de la llevado-
ra? Des dels anys 70 fins avui dia, la formació 
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de la llevadora ha passat per diferents etapes. 
A la dècada dels anys 70 i 80, la formació es-
tava centralitzada a Barcelona, a l’Hospital de 
la Vall d’Hebron, l’Hospital Clínic i la Materni-
tat. En aquella època, la preparació durava un 
any, amb teoria i pràctica. L’activitat assisten-
cial es feia íntegrament a l’hospital a la sala 
de parts i a l’hospitalització de puerperis. Ac-
tualment, el període formatiu és de dos anys i 
la formació clínica s’ha ampliat a més àmbits 
hospitalaris (consultes externes, quiròfan, UCI 
neonatal...), així com a l’atenció primària.

Malgrat aquesta evolució, els principals fona-
ments de la formació i l’essència de la lleva-
dora és la mateixa: cuidar i vetllar pel benestar 
físic i emocional de la dona, de les seves cria-
tures i de les famílies en les diferents etapes de 
la vida. I fer-ho amb rigor i empatia, respec-
tant-les i empoderant-les en les seves decisions.

En la formació, les llevadores transmeten 
l’amor per la professió, l’orgull, el gaudi i el 
privilegi que implica formar part d’aquest col-
lectiu que, des de l’antiguitat, ajuda a la dona 
a donar vida.

Avui dia, hi ha dones que viuen la ma-
ternitat amb molta informació i prepa-

ració. Es prepara les noves promocions 
per aquest perfil de mare? Sí. La formació 
de les residents implica entendre, acceptar i 
respectar les preferències dels futurs pares i 
mares respecte a l’assistència durant l’emba-
ràs, part i postpart, amb l’objectiu d’oferir 
una atenció més humanitzada, participativa i 
consensuada. Val a dir que cada cop és més 
freqüent que la dona gestant presenti un pla 
de part on expressa les seves preferències en-
vers l’atenció al seu part, la seva cura i la dels 
seus fills.

Hi ha formació per l’anomenat part natu-
ral o poc medicalitzat? L’assistència al part 
natural és un dels objectius docents definits 
en el programa de formació. Així doncs, es 
forma els residents en un context que entén 
el part com a un procés fisiològic que cal res-
pectar, on la dona té dret a estar informada i 
a decidir i que l’actitud del professional sani-
tari ha de ser respectuosa envers la gestant, la 
seva parella i família.

Quin creieu que és l’àmbit de treball més 
desconegut de la llevadora? Probablement 
el que fa referència a l’atenció a la sexualitat 
en els joves i el que treballa l’etapa menopàu-
sica i climatèrica amb la dona.[]
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Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.

Docents: 
- Joan Blanco Blanco. 
Diplomat Universitari en Infermeria. Doctor per 
la UdL. Professor de la Facultat d’Infermeria i 
Fisioteràpia de la UdL.
- Robert Tarrio Carulla. Diplomat Universitari 
en Fisioteràpia. Professor de la Facultat 
d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL.
- Paul Turner Llauradó. Graduat en Infermeria. 
Tècnic de transport sanitari DYA.

Dates i horaris: 
Dies 21, 23 i 28 i 30 de març de 2017.
De 15.45 a 21.15h (Hores lectives: 22).

Lloc: COILL

Places: Per a la celebració del curs caldrà assolir 
un mínim de 20 inscripcions.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

• Col·legiades COILL 100 euros 
(Curs parcialment subvencionat pel COILL, es 
retornarà el 50% de la matrícula a totes aque-
lles persones que compleixen amb els criteris 
d’assistència, puntualitat i superin el curs). 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms). Es retorna-
rà el 80% de la matrícula a les col·legiades en 
situació d’atur.
• Persones no vinculades al COILL, 
preu únic de 150 euros. 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms). 

Es demana confirmació de l’assistència i 
efectuar l’ingrés de la matrícula entre l’1 i 
el 15 de març de 2017, bé per telèfon al 
973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org. 

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

OBJECTIUS
• Objectiu general del curs
- Proporcionar els coneixements teòrics i les 
  habilitats pràctiques bàsiques per a la 
  correcta realització d’embenats i 
  immobilitzacions.
• Objectius específics o d’aprenentatge
- Aprendre a dominar les tècniques 
  d’embenats més utilitzades en les teràpies del 
  camp de la rehabilitació, urgència, infermeria 
  esportiva i ferida vascular. 
- Conèixer els diferents camps d’aplicació 
  pràctica dels embenats: traumatologia de 
  l’esport, atenció hospitalària, atenció 
  primària, tractament del sistema venós, 
  teràpia del dolor, etc.
- Proporcionar a l’alumne el coneixement més 
  actual per tal d’adquirir una metodologia 
  correcta en l’aplicació de les diferents 
  tècniques.
- Conèixer i manejar les possibilitats 
  preventives i terapèutiques que brinden les 
  actualitzacions en embenats funcionals.

CONTINGUTS
• Embenats compressius 
   i immobilitzadors bàsics. 
• Embenats funcionals amb tàping 
   i bena adhesiva I. 
• Embenats funcionals amb tàping 
   i bena adhesiva II. 
• Embenats de l’emergència. 
• Embenats elàstics multicapa 
   per a ferides d’etiologia venosa.  

ACREDITACIÓ
Activitat acreditada pel Consell Català de For-
mació Continuada de les Professions Sanitàries.

AVALUACIÓ
Donades les característiques especials del curs 
(eminentment pràctic) es durà a terme una ava-
luació continuada dels alumnes que contem-
plarà la participació activa durant les sessions 
i una prova final.

Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes 
presencials.
• Realització de forma correcta d’un dels 
embenats ensenyats durant el curs.[]

curs COILL
TÈCNIQUES 
D’IMMOBILITZACIÓ 
I EMBENATS
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Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.

Dates i horaris: 
Dies 4, 18 i 25 d’abril 
i 2, 9 i 16 de maig de 2017.
De 15 a 20h (Hores lectives: 30).

Lloc: COILL

Places: 25.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

• Col·legiades COILL 100 euros 
(Curs parcialment subvencionat pel COILL, es 
retornarà el 50% de la matrícula a totes aque-
lles persones que compleixen amb els criteris 
d’assistència, puntualitat i superin el curs). 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms). Es retorna-
rà el 80% de la matrícula a les col·legiades en 
situació d’atur.
• Persones no vinculades al COILL, 
preu únic de 150 euros. 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms). 

Es demana confirmació de l’assistència i 
efectuar l’ingrés de la matrícula entre el 15 
i el 27 de març de 2017, bé per telèfon al 
973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org. 

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

L’increment estimat de Diabetis Mellitus (DM) 
en els pròxims anys, juntament amb les pre-
visions que ha fet l’OMS, justifiquen d’alguna 
manera la realització d’aquest curs. Per altra 
banda, també els experts apunten al fet que 
l’epidèmia del segle XXI és l’obesitat, i una de 
les conseqüències del sobrepès és l’aparició 
d’una DM2.

OBJECTIUS
• Objectiu generals del curs:
- Conèixer el maneig del pacient diabètic en 
  funció del tipus de diabetis DM1 o DM2.
• Objectius específics o d’aprenentatge:
- Identificar els trets diferencials de la malaltia 
  de la diabetis en funció del tipus DM1 o DM2.
- Aprendre les eines i tècniques 
  d’ensinistrament en la DM1 i DM2.

CONTINGUTS
• Tema 1: Generalitats de la malaltia.
• Tema 2: Educació diabetològica.
• Tema 3: Nutrició i diabetis.
• Tema 4 : Afrontament davant la malaltia: 
                 Role Playing.
• Tema 5: Tecnologies aplicades a la DM.
• Tema 6: Peu diabètic.

ACREDITACIÓ
Sol·licitada acreditació pel Consell Català de For-
mació Continuada de les Professions Sanitàries.

Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes 
presencials.
• Assolir els 7 punts, entre la prova 
pràctica i la teòrica.[]

curs COILL
ABORDATGE 
INTEGRAL DEL 
PACIENT AMB 
DIABETIS



Dirigit a: 
Llevadores d’Atenció Primària i Hospitalària 
i Llevadores Internes Residents.

Docent: 
- M. Dolors Creus Pujol. 
Llevadora ASSIR Lleida, CAP Onze de 
Setembre. Coordinadora ASSIR

Dates i horaris: 
Dijous 20 d’abril, de 15 a 20h.
Divendres 21 d’abril, de 9 a 14h i de 16 a 21h.
Dissabte 22 d’abril, de 9 a 14h.
(Hores lectives: 20)

Lloc: COILL

Places: 25.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

• Col·legiades COILL 100 euros 
(Curs parcialment subvencionat pel COILL, es 
retornarà el 50% de la matrícula a totes aque-
lles persones que compleixen amb els criteris 
d’assistència, puntualitat i superin el curs). 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms). Es retorna-
rà el 80% de la matrícula a les col·legiades en 
situació d’atur.
• Persones no vinculades al COILL, 
preu únic de 150 euros. 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms). 

Es demana confirmació de l’assistència i 
efectuar l’ingrés de la matrícula entre el 3 
i el 12 d’abril de 2017, bé per telèfon al 
973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org. 

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

OBJECTIUS
• Objectiu generals del curs:
- Aprofundir en l’entrevista i la detecció 
  de factors de risc.
- Aplicar estratègies de prevenció.
- Actualitzar coneixements per a l’atenció 
  a la dona amb disfunció de sòl pelvià.
- Actualitzar i aprofundir en la valoració 
  funcional del sol pelvià.
- Aprendre eines i tècniques per reduir i/o 
  curar la incontinència urinària i altres 
  disfuncions del sòl pelvià i millorar la 
  qualitat de vida.

CONTINGUTS
• Classificació de les disfuncions del sòl pelvià. 
   Terminologia.
• Prevenció, diagnòstic i abordatge de la 
   incontinència i altres disfuncions 
   del sòl pelvià. 
• Entrevista i tests.
• Avaluar l’afectació a la qualitat de vida.
• Examen abdomino-perineal.
• Eines i tècniques per a la reeducació 
   perineo-abdominal. 

ACREDITACIÓ
Sol·licitada acreditació pel Consell Català de For-
mació Continuada de les Professions Sanitàries.

Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes 
presencials.
• Realització de forma correcta d’un dels 
embenats ensenyats durant el curs.[]
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curs COILL
EL SÒL PÈLVIC EN LA DONA. 
CURS PRÀCTIC D’INTERVENCIÓ CLÍNICA 
I COMPETÈNCIA DE LA LLEVADORA



Mòdul I: 
METODOLOGIA I EINES D’INVESTIGACIÓ 
AVANÇADA EN SALUT
Assignatures obligatòries: 6 ETCS/matèria.
• Metodologia en Investigació Quantitativa en Salut.
• Metodologia en Investigació Qualitativa en Salut.
• Cerca i Gestió de la Informació.
• Elaboració i Gestió de Projectes.
• Anàlisi de Dades en la Investigació en Salut 1.
• Anàlisi de Dades en la Investigació en Salut 2.
• Comunicació i Transferència dels 
  Resultats d’Investigació en Salut.

Mòdul II: OPTATIVES
Cal superar, com a mínim, dues de les especialitats 
optatives: 18 ETCS/matèria.
• Especialitat A: Envelliment Saludable.
• Especialitat B: Recerca Clínica.
• Especialitat C: Investigació en Cronicitat, 
  Polítiques i Pràctiques Socials.
• Especialitat D: Activitat Física, Ocupació i Salut.
• Especialitat E: Alimentació, Salut i Benestar.

Mòdul III: TREBALL FINAL DE MÀSTER
Obligatòria: 12 ETCS
• Treball Final de Màster

www.fif.udl.cat
recerca.salut@dif.udl.cat

Per la Universitat de 
Lleida i la Universitat 
de Vic-UCC

Es tracta d’un màster de caràcter 
científic que té com a objectiu 
principal formar els alumnes en 
aquelles competències relaciona-
des amb l’adquisició de coneixe-
ments en matèria de metodologia 
de la investigació, així com en la 
seva aplicació en el desenvolupa-
ment de la recerca en les ciències 
de la salut.

pe
op

lel
ov

er

MÀSTER
INTERUNIVERSITARI

RECERCA
EN SALUT

Fitxa tècnica

Edició: 5a edició.
Crèdits: 90 crèdits ETCS.
Calendari: A partir d’octubre de 2017.
Modalitat: Semipresencial.
Lloc: Universitat de Lleida i Universitat de Vic-UCC.
Idiomes: Català, castellà i anglès.
Orientació: Recerca.
Coordinació acadèmica: Eva Barallat Gimeno.
Adreçat a:  Titulats de l’àmbit de ciències de la salut: 
infermeres, fisioterapeutes, psicòlegs, treballadors 
socials, nutricionistes i dietistes, així com qualsevol 
altre titulat que vulgui investigar en el camp de la salut.

El màster dóna accés al programa de doctorat 
en Salut de la Universitat de Lleida, així com al 
programa de doctorat interuniversitari en Cures 
Integrals i Serveis en Salut. També dóna accés a 
doctorats dels àmbits nacional i internacional.

Pla d’Estudis



3a edició MÀSTER 
PROFESSIONALITZADOR

INFERMERIA 
APLICADA A 
LES CURES

EN L’ÀMBIT DE 
L’EMERGÈNCIA

DOCENTS

El seu professorat està altament qualificat i pertany 

a les institucions en les quals els alumnes portaran a 

terme les seves pràctiques assistencials sent, a més, 

en un alt percentatge infermeres i infermers de la 

pràctica clínica d’arreu de l’estat.

TITULACIÓ

L’alumne que superi les avaluacions obtindrà, a més 

del títol de màster, 4 títols parcials:

• Suport Vital Bàsic i Suport Vital Avançat, expedits pel 

Consell Català de Ressuscitació (CCR).

• Formació integral d’actuació sanitària i logística da-

vant un Accident de Múltiples Víctimes i Catàstrofes. 

Atenció al pacient traumàtic en terreny complex expe-

dits per la Comissió de Formació Contínua (CFC).

Pla d’Estudis

El Màster consta de 4 mòduls formatius:

Mòdul I: TEORIA

Els dimarts de novembre a maig en horari intensiu de 

matí i tarda (taller d’intubació, RCP bàsica, RCP avan-

çada, urgències obstètriques, interpretació EKG, elec-

tromedicina...).

Mòdul II: SIMULACIONS

Una estada de 4 dies amb totes les despeses pagades 

amb els Pompiers de Vielha (maneig de persones ac-

cidentades, trasllat, autoprotecció, metodologia d’ac-

tuació en AMV…).

Mòdul III: PRÀCTIQUES CLÍNIQUES

Pràctiques en USVAm i/o USVAi i sala de Ceocs del 

061 Cat Salut Respon/SEM.

Mòdul IV: TREBALL FI DE MÀSTER

Amb la tutorització de la Comissió de Recerca 

del COILL.

COORDINACIÓ ACADÈMICA

Joan Blanco i Elena Castro.

COORDINACIÓ TREBALLS FI DE MÀSTER

Montserrat Gea.

Comissió de recerca del COILL.

ORGANITZACIÓ

Centre de Formació Contínua (CFC - UdL).

https://masteremergencies.wixsite.com/lleida
masteremergencies@gmail.com
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El Màster d’Infermeria aplicada 
a les cures en l’àmbit de l’emer-
gència ha estat dissenyat d’acord 
amb les millors evidències for-
matives, tant nacionals com in-
ternacionals, i es porta a terme 
gràcies a la col·laboració de la Fa-
cultat d’Infermeria i Fisioteràpia, 
el Sistema d’Emergències Mè-
diques (SEM) i el Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Lleida 
(COILL).



A QUI VA DIRIGIT
Als professionals de les ciències de la salut, ciències 
socials i ciències de l’educació.

OBJECTIUS
• Adquirir i actualitzar els coneixements, actituds i ha-
bilitats del camp de l’EpS.
• Planificar amb eficàcia programes i activitats d’EpS, 
en l’àmbit individual, familiar, grupal i comunitari.
• Capacitar per a la intervenció reflexiva i crítica
en docència i investigació en salut.
• Desenvolupar actituds professionals positives.

CONTINGUTS
• Fonaments teòrics en EpS.
• Psicologia i pedagogia de la salut.
• Comunicació innovació i creativitat.
• Fonaments metodològics en EpS.
• Metodologia de l’avaluació en EpS.
• Intervenció grupal i comunitària.
• Estratègies de gestió en EpS.
• Treball Fi de Màster.

ACCÉS AL DOCTORAT
Des del Màster en Educació per a la Salut:
• Els participants amb títol de Grau o llicenciat, l’accés 
és directe.
• Els que procedeixen de diplomatures hauran de rea-
litzar els ECTS recomanats com complementaris (se-
gons normativa actual).

www.mastereducaciosalut.udl.cat
ssaez@dif.udl.cat

L’Educació per a la Salut (EpS) és 
una disciplina que es caracteritza 
per la diversitat de ciències, mè-
todes, recursos i tècniques que 
contribueixen, en major o menor 
mesura, al seu desenvolupament. 
Això és causa de la complexi-
tat d’actualitzar factors de tipus 
individual, com la conducta, els 
coneixements, les actituds i altres 
de tipus social, com els estils de 
vida, la cultura o l’educació, que 
convergeixen en les persones i 
que determinen la seva qualitat 
de vida, la salut i la felicitat.

Amb aquest màster es pretén 
capacitar al professional perquè 
sigui expert en Educació per a 
la Salut i pugui respondre com a 
tal a les demandes sobre aquest 
tema des dels diferents àmbits 
d’intervenció.
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9a edició MÀSTER UNIVERSITARI

EDUCACIÓ 
PER A LA SALUT



 DOCTORATS

SALUT

INTERUNIVERSITARI

CURES 
INTEGRALS I 
SERVEIS DE 

SALUT

Metodologia formativa dels 
programes de Doctorat

Les competències i habilitats s’adquireixen a través de 
la participació activa de l’alumnat en cursos, seminaris i 
congressos de caràcter nacional i internacional. Alhora, 
l’alumnat té la possibilitat de fer estades en grups vin-
culats de recerca –europeus i internacionals– de reco-
negut prestigi, al Canadà, Bèlgica, Holanda o Finlàndia.

DOCTORAT 
INTERUNIVERSITARI

UdL / isciii / UVic-UCC / UJA

CURES 
INTEGRALS 

I SERVEIS 
DE SALUT

El programa de Doctorat en Cures Integrals i Serveis de 
Salut és un programa interuniversitari de la Universitat 
de Lleida (UdL), el Instituto de Salud Carlos III (Inves-
tén-isciii), la Universitat de Vic-UCC i la Universidad de 
Jaén. Aquest programa és una proposta innovadora per 
al desenvolupament de recerca de doctorat en l’àmbit 
de la salut i amb una perspectiva multidisciplinària i 
important èmfasi en la col·laboració entre institucions 
acadèmiques i de recerca.

El programa va dirigit a titulats en Ciències de la Sa-
lut o en Ciències Socials amb un enfocament vinculat 
a la salut. S’estructura al voltant de tres grans línies 
d’investigació:

1) Cronicitat, dependència i salut en la comunitat.
2) Serveis de salut i utilització de 
    resultats en salut.
3) Polítiques socials i pràctica en salut. 

DOCTORAT UdL

SALUT 

El programa de Doctorat en Salut té com a objectiu for-
mar professionals especialitzats en investigació, fomen-
tant el desenvolupament de competències bàsiques i 
habilitats personals específiques de cadascuna de les 
línies d’investigació que el componen:

1) Models cel·lulars i moleculars de les
    patologies humanes.
2) Estrès en models biològics i envelliment.
3) Neurociència i malalties del
     sistema nerviós.
4) Medicina, Infermeria i Salut.



Metodologia formativa dels 
programes de Doctorat

Les competències i habilitats s’adquireixen a través de 
la participació activa de l’alumnat en cursos, seminaris i 
congressos de caràcter nacional i internacional. Alhora, 
l’alumnat té la possibilitat de fer estades en grups vin-
culats de recerca –europeus i internacionals– de reco-
negut prestigi, al Canadà, Bèlgica, Holanda o Finlàndia.
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Sabadell
Professional

  

Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals. Una altra
és fer-ho:

Compte Expansió
Plus PRO
T’abonem el 10%
de la teva quota de col·legiat*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ +0 1% 3% TAE
comissions de devolució en els principals de remuneració
d’administració i rebuts domiciliats i sobre les en compte sobre els 10.000
manteniment. compres amb targeta de crèdit primers euros, en cas de tenir

en comerços d’alimentació.(1) saldos en estalvi-inversió
superiors a 30.000 euros.(2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Truca’ns al 902 383 666, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i
comencem a treballar.
sabadellprofessional.com

El compte Expansió Plus PRO requereix de la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 3.000 euros (se
n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Així mateix, també cal haver-hi domiciliat 2
rebuts domèstics en els 2 últims mesos.Oferta vàlida, a partir del 26 de setembre de 2016.
*Fins a un màxim de 50 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de l'any següent.
1. Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els
rebuts de col·legis, escoles bressol i universitats carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en
queden excloses les despeses d’acadèmies particulars, col·legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les
despeses en concepte de postgraus, màsters i doctorats. Operacions de compra fetes a crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat
Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de les quals estigui associat a aquest compte, en els establiments comercials d’alimentació
inclosos, que es poden consultar en la pàgina www.bancsabadell.com/compteexpansioplus. Mínim de 5 euros i fins a 50 euros al mes.
2. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han de tenir un saldo mitjà mensual en el banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la
suma de saldos del mes anterior de: comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i
no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es té en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en
aquest Compte Expansió Plus PRO ni en cap altre de les mateixes característiques en què els titulars siguin intervinents. Sí que es té en consideració el
nombre de cotitulars, per la qual cosa el saldo mínim existent en l’entitat com a requisit és el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneren
els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus PRO.
En cas que no s’assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es fa al 0 % per
aquest concepte.
Rendibilitat: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0 % TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919
% TIN, 1,9910 % TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet).
Exemple de liquidació en un any: saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència 12 (mensual);
interessos liquidats en l’any: 291,90 euros.

1 / 6
Aquest nombre és indicatiu del risc del

producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més

risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de

Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment
pel fons esmentat és de 100.000 euros per

dipositant.
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