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C O I L L
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida convoca una Beca de 6.000 euros per 
al Millor Projecte de Recerca Infermera 
2018.

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

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

3. Els projectes s’hauran de dur a terme en el 
període d’un any.

4. Per tal de fer un seguiment del projecte, el 
COILL assignarà una supervisió experta en la 
matèria i en metodologia científica. El grup de 
treball i la supervisió del COILL es reuniran al-
menys un cop al mes.

5. Els projectes i CV dels investigadors hauran 
de ser presentats en format FIS (es pot desca-
rregar el formulari a la web del COILL www.
coill.org).

6. Es valorarà positivament que els autors tre-
ballin en el camp assistencial i que els grups 

estiguin integrats per professionals de diferents 
institucions.

7. La Junta de Govern del COILL, conjuntament 
amb dos avaluadors externs, decidirà quins són 
els beneficiaris de la beca. Aquesta decisió es 
farà pública el dia 18 d’abril de 2018, durant 
l’acte del “Dia de la Infermeria”, dins de la VII Jor-
nada de la Infermeria i la Fisioteràpia de Lleida.

8. En la fase de difusió de l’estudi sempre haurà 
de constar-hi que ha estat finançat pel COILL. 
No seran finançats aquells conceptes que ja ho 
hagin estat per altres institucions de caràcter 
públic o privat.

9. L’incompliment d’aquestes bases suposarà el 
retorn dels diners per part del grup de treball.

10. Els projectes s’enviaran a l’adreça electrò-
nica: infermerialleida@lleida.org. La data límit 
per l’entrega dels projectes és el dimecres 28 de 
març del 2018 a les 19h.

11. La participació en aquest certamen suposa 
l’acceptació d’aquestes bases.

Lleida, 15 de febrer de 2018 []

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

bases  Beca Millor Projecte de Recerca 
         Infermera de Lleida 2018

convocatòria 2018
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C O I L LEl Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Lleida convoca per a l’any 2018 el XXVIè 
Premi Josep Maria Camps i Balagué 
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. Poden participar com a autors o autores tots 
els col·legiats donats d’alta en aquest Col·legi 
professional, fins un mes abans de la publicació 
d’aquestes bases.

2. Els autors principals dels treballs hauran de 
ser infermers/res col·legiats/des a Lleida.

3. La dotació del Premi serà:
1r premi: 1.800 euros
+ inscripció al “XXII Encuentro Internacional de 
Investigación en Cuidados”
2n premi: 1.200 euros
3r premi: 300 euros

4. El treball presentat ha d’estar relacionat amb 
qualsevol camp d’actuació d’infermeria i no pot 
haver estat ni publicat, ni presentat a cap con-
grés, jornada, seminari o similar en qualsevol 
tipus habitual de comunicació: ponència, co-
municació oral, pòster, etc.

5. 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, un membre 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.

6. La decisió del jurat serà inapel·lable.

7. Els treballs hauran de ser presentats en for-
mat electrònic (suport USB) i en format paper, 
imprès en DIN A4 a dues cares, cos de lletra 
Arial 11 i interlineat d’1,5. En tots els treballs, 
els autors s’identificaran amb un pseudònim i 

adjuntaran un sobre tancant que contindrà el 
nom i cognoms, l’adreça actual, el núm. de te-
lèfon i el núm. de col·legiat de cadascun d’ells. 
Fora del sobre tancant, només hi constarà el 
mateix pseudònim que hi figuri al treball.

8. Caldrà presentar tres exemplars del treball 
imprès i en cap d’ells hi pot constar cap referèn-
cia d’agraïment a cap persona o institució. En 
cas que el treball resulti premiat, es podran afe-
gir els agraïments a la publicació posterior.

9. Els autors dels treballs premiats hauran 
d’entregar un resum executiu de 10 pàgines 
–com a màxim– i, tant aquest com el treball 
complet, passaran a ser propietat del COILL que 
en podrà fer l’ús que en cregui convenient. El 
Col·legi es reserva també el dret de fer-ne la di-
fusió adient en els mitjans que cregui oportuns.

10. Qualsevol dels premis podrà ser declarat 
desert.

11. La data de finalització de presentació dels 
treballs aspirants al Premi, serà el dimecres 28 
de març de 2018, a les 19h.

12. Cap membre del jurat, ni de la junta de 
govern del COILL podrà participar, ni de mane-
ra individual ni com a autor col·laborador, en 
aquest Premi.

13. La data de lliurament dels premis serà el 
18 d’abril de 2018 durant l’acte del “Dia de la 
Infermeria” dins la VII Jornada de la Infermeria 
i la Fisioteràpia de Lleida.

14. Política de plagi. El fet de plagiar un estudi 
fet amb anterioritat -bé sigui del mateix autor 
del treball o d’un altre- implicarà la retirada del 
premi, així com el dret a tornar-hi a participar.

15. La participació en aquest certamen suposa 
l’acceptació d’aquestes bases.

Lleida, 15 de febrer de 2018 []

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

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



H
O

N
O

R
IS

 CAUSA
[ES] 

LA DRA. DORIS GRINSPUN, 
PRIMERA ENFERMERA HONORIS CAUSA 
DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

La chilena Doris Grinspun ha sido la primera enferme-
ra investida doctora honoris causa por la Universitat 
de Lleida, a propuesta de la Facultad de Enfermería y 
Fisioterapia. El acto de investidura tuvo lugar el pasa-
do 8 de febrero y acogió a 200 personas procedentes 
de todo el estado, miembros de la profesión enfermera 
(reconocidas doctoras y referentes en investigación, la 
también honoris causa Rosamaria Alberdi), autoridades 
académicas y locales. 

La Dra. Doris Grinspun, nacida en Chile y gerente gene-
ral de la Asociación Profesional de Enfermeras de On-
tario (RNAO Canadá) e impulsora de las Guías BPSO® 
(Best Practice Spotlight Organizations), está estrecha-
mente vinculada a las enfermeras de Lleida. Nuestra 

ciudad acogió la formación de la segunda cohorte de 
Centros Comprometidos con la Excelencia, de la que 
forma parte el consorcio formado por el Hospital Uni-
versitario Arnau de Vilanova, el Hospital Universitario 
Santa María y la Facultad de Enfermería y Fisioterapia 
de la UdL y que cuenta con la colaboración del Colegio 
Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Lleida.

Grinspun estudió en Israel y Estados Unidos, y acabó 
trabajando en Canadá como enfermera clínica especiali-
zada en rehabilitación. Su labor al frente de la RNAO ha 
convertido esta asociación profesional en un referente 
para la elaboración de políticas públicas de salud. De-
fensora de soluciones solidarias basadas en la evidencia, 
insiste en valores como la dignidad humana, el bienes-
tar de las personas y el interés público. Profesora de las 
universidades de Otawa y Toronto, Doris R. Grinspun ha 
recibido más de 50 premios profesionales y académi-
cos, entre los que destacan la Orden de Ontario (2003), 
la Medalla del Jubileo del Diamante de la Reina Isabel II 
(2012) o el Nursing Leadership Award (2013).[]
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DRA.  Doris 
Grinspun
PRIMERA INFERMERA HONORIS CAUSA 
DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

DORIS GRINSPUN ha estat la primera infermera 
investida doctora honoris causa per la Universitat de 
Lleida (UdL), a proposta de la Facultat d’Infermeria i 
Fisioteràpia (FIF-UdL).

L’acte d’investidura va tenir lloc el passat 8 de febrer, a la Sala 
d’Actes de l’edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida. La 
investidura va comptar amb l’assistència de 200 persones 
membres de la professió infermera d’arreu de l’Estat (reco-
negudes doctores i referents en recerca, entre elles la també 
honoris causa Rosamaria Alberdi), autoritats acadèmiques 
d’arreu i locals. Joan Blanco, degà de la FIF-UdL; i Mont-
serrat Gea, padrina de la investidura i presidenta del COILL; 
van manifestar que “la investidura suposa l’acte més gran 
de visibilitat acadèmica i científica de la nostra professió i un 
reconeixement a totes les infermeres i infermers”.

La Dra. Doris Grinspun, nascuda a Xile i gerent general de 
l’Associació Professional d’Infermeres d’Ontario (RNAO Ca-
nadà) i impulsora de les Guies BPSO® (Best Practice Spotlight 
Organizations), està estretament vinculada a les infermeres 
de Lleida. La nostra ciutat va acollir la formació de la segona 
cohort de Centres Compromesos amb l’Excel·lència, de la 
qual forma part el consorci format per l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova, l’Hospital Universitari de Santa Maria i la 
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL i que compta 
amb la col·laboració del COILL. 

Grinspun va estudiar a Israel i els Estats Units, i va acabar 
treballant al Canadà com a infermera clínica especialitzada 
en rehabilitació. La seva tasca al capdavant de la RNAO ha 
convertit aquesta associació professional en un referent per 
a l’elaboració de polítiques públiques de salut. Defensora de 
solucions solidàries basades en l’evidència, insisteix en valors 
com la dignitat humana, el benestar de les persones i l’inte-
rès públic. Professora de les universitats d’Otawa i Toronto, 
Doris R. Grinspun ha rebut més de 50 premis professionals 
i acadèmics, entre els quals destaquen l’Ordre d’Ontario 
(2003), la Medalla del Jubileu del Diamant de la Reina Isabel 
II (2012) o el Nursing Leadership Award (2013).[]

LES DOCTORES DORIS GRINSPUN 
I MONSTERRAT GEA, EN EL DECURS DE L’ACTE 

D’INVESTIDURA. Foto ©UdL
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FIF Transcripción LECCIÓN MAGISTRAL  Dra.  Doris Grinspun

LA ENFERMERÍA COMO FUERZA SOCIAL: 
VALORES, EVIDENCIA Y CORAJE
Rector Magnífico de la Universitat de Lleida, 
D. Roberto Fernández.

Autoridades académicas.

Claustro de profesores de la Universidad de 
Lleida y comunidad académica.

Señoras y señores.

Colegas, amigas, amigos, líderes en chancletas, 
brujis majocas, familia –suegrita, hermanas y 
hermanos (que lindo tenerlos conmigo aquí), 
hijos e hija, nietecitos y nietita–, y… el amor de 
mi vida también aquí presente:

GRACIAS

¡Gracias por acompañarme en un día tan espe-
cial! Un día especial para mí y para la Enferme-
ría en Lleida por varias razones. Para empezar, 
es un día de alegría y de tristeza. Este es un día 
en el que celebramos logros importantes, pero 
al mismo tiempo, la persona que más querría 
celebrar con nosotros está ausente. Un día en 
el cual se eleva a la Enfermería de Lleida, pero el 
que más la ha elevado ya no está con nosotros. 
Muchos de ustedes saben a quién me refiero, 
nuestro gran líder y amigo José María Camps. 
Él, y otra amiga de mi alma, Dolors Fauria, que 
también estaría aquí si la muerte no nos la hu-
biera robado tan temprano, son los dos que 
iniciaron mi trayectoria de trabajo y de amistad 
en Cataluña. El uno de Lleida y la otra de Giro-
na. Fue hacia el año 2000 cuando nos cono-
cimos los tres en el congreso internacional de 
enfermeras gracias a una pasión común: nues-
tra Enfermería. Lo que nos unió desde el primer 
minuto fue un deseo ferviente de posicionar a 
la enfermería para que nuestras profesionales 
pudiesen dar atención de excelencia a sus pa-
cientes. Sobre esta base de valores comunes, 
llevamos adelante varias campañas para mejo-
rar el acceso a los recursos humanos de enfer-

mería. 
Para mí, José María y Dolors están hoy aquí ce-
lebrando con nosotros, pues si tristemente sus 
cuerpos ya no están, sus enseñanzas y entrega 
a la profesión nunca nos dejarán. Es por esto, 
que a ellos les dedico este honor.
Gracias a José María conocí a la que hoy es mi 
madrina. Esta es una mujer inteligente y sensi-
ble que lucha por la justicia social, los derechos 
humanos para los inmigrantes indocumenta-
dos, el avance de los determinantes de la sa-
lud, y el acceso a los servicios de la salud. Me 
refiero, por supuesto, a la Dra. Montserrat Gea. 
Es ella, apoyada, por el decano Dr. Joan Blan-
co, quienes han llevado este proceso intenso y 
riguroso a través de su Facultad de Enfermería 
y Fisioterapia para postularme a este inmenso 
honor que acepto con mucha humildad. Gra-
cias, Dra. Gea, por tus generosas palabras de 
presentación; sin duda alguna tu ejemplificas 
cada uno de los valores que me atribuyes a mí.  

LA VIDA

Se dice que la vida nos va formando, y yo digo 
que lo que hacemos con nuestras vidas es lo 
que va marcando paso para nosotros y mol-
deando nuestra contribución personal, profe-
sional y social. 
Por mi lado, siempre quise un mundo más justo 
y equitativo. Desde niña cuando en Santiago 
de Chile no lograba entender porque venían 
a mi casa niños que, como yo, querían sim-
plemente comer. Estos niños, que estaban al 
otro lado de las rejas de mi casa, fueron los 
me enseñaron lo que es la injusticia social. Con 
ellos aprendí que, si bien todos nacimos igual 
de desnudos, emprendemos esta trayectoria 
que es la vida con oportunidades desiguales. 
Con ellos, y otras personas destituidas que he 
tenido el privilegio de conocer a través de los 
años, aprendí que la casa en que vivimos, la 
educación a la que podemos acceder, las ropas 
que podemos comprar, y lo incluidos o exclui-
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FIFdos que estamos en nuestras comunidades, 
marcan posibilidades diferentes y construyen, 
o a veces, rompen, sueños. 
Más tarde, viviendo mi juventud temprana en 
Israel, y recién cursando el segundo año de En-
fermería, fui llamada a cuidar a soldados que-
mados durante la guerra. De estos soldados 
aprendí prontamente lo que es el horror de la 
guerra y la violencia. De la inutilidad de este 
sufrimiento desarrollé mi convicción de que de-
bemos enfrentar a los nefastos intereses que se 
esconden detrás del sufrimiento, la exclusión y 
la violencia.
Pero ese periodo fue también uno donde en-
contré esperanza a través del amor. Sabía que 
este sería un amor que me acompañaría en 
buscar una vida diferente. Una vida impregna-
da de valores sociales y de apoyo incondicional 
para llevar adelante no una, sino un sinfín de 
luchas enfocadas en moldear un mundo mejor; 
mejor para todos, sin importar el color de su 
piel o el credo de su libro. Pues los humanos, 
seamos nosotros del género o sexualidad que 
escojamos, o cualquiera sea nuestra clase so-
cial, tenemos derecho a una vida digna. 
Fue en esta región de conflicto incesante en-
tre Israel y los palestinos, donde armados de 
coraje, Ricardo y yo luchamos por la paz, los 
derechos de los oprimidos, el reconocimiento 
mutuo, y la resolución no violenta. Cuando tu-
vimos a nuestros dos hijos adorados, aprendí 
a valorar el sufrimiento de todas las madres y 
padres, dondequiera que estén, cuando sus hi-
jos caen victimas de la pobreza, hambre, exclu-
sión, violencia y opresión. 
El tren de mi vida, ahora ya con Ricardo, mi 
compañero de camino y padre de nuestros her-
mosos Eitan y Yuval, nos llevó a una tercera es-
tación, Estados Unidos. Allí aprendí el valor del 
acceso universal a los servicios de salud, pues 
penosamente no existía. 
Trabajando en el servicio de rehabilitación del 
magnífico hospital universitario en Ann Ar-
bor, Michigan, aprendí que a veces salvamos 
vidas, pero nos tarda mucho más salvar cuer-
pos y almas. Aprendí en forma dura, que, sin 
ese acceso universal, todo lo que sabemos y 
queremos entregar a nuestros pacientes se ve 
repentinamente interrumpido por billeteras va-
cías, falta de seguros de salud, o seguros que 
no alcanzan. Aprendí también, como muchos 

de aquellos que trabajamos en rehabilitación 
lo saben, que a veces las dolencias físicas sanan 
más rápidamente que las sociales. Y son tanto 
las últimas como las primeras las que salvaran 
nuestras almas después que nuestro cuerpo ya 
ha sido saneado. En Estados Unidos aprendí 
que a veces hay que tener el coraje para rom-
per las reglas. Como fue omitir datos sobre al-
gunos costos de insumos para prevenir que un 
paciente fuera dado de alta prematuramente 
por razones financieras. 
Habiendo cumplido nuestras metas de traba-
jo y de estudio en Michigan, nuestra cuarta 
estación de vida fue elegida con mucha re-
flexión. Canadá nos ofrecía valores que refle-
jaban quien somos como pareja y como seres 
humanos. En particular, la sociedad canadiense 
reconoce una balanza razonable entre los de-
rechos individuales y los colectivos. Representa 
una democracia más auténtica y más inclusiva. 
Una red de seguro social envidiable que incluye 
la salud y educación universal. Su única desven-
taja, desde nuestro punto de vista, era el invier-
no, pero si eso era lo peor, sonaba bastante to-
lerable. Así partimos a asentar raíces en lo que 
creemos será nuestra última estación de vida. 
Fue esta trayectoria, rica en vivencias familia-
res, profesionales y sociales que ampliaron mi 
ADN profundamente. Mis valores se ensancha-
ron, mis conocimientos se profundizaron y mi 
coraje estallo. Ya con 37 años, sirviendo como 
directora de enfermería en el hospital Monte 
Sinaí en Toronto, y solidificando mi madurez 
emocional y capacidad profesional, me atreví 
a soñar en grande. 
Con mentores gigantescos en cada estación, 
una familia llena de amor, y un compañero 
incomparable, soñar para mí no fue difícil. Lo 
importante era visionar los puentes necesarios 
para transformar distintos sueños en realida-
des. De ahí nació mi obsesión por el trabajo 
colectivo, sabiendo que para criar un niño sano 
se requiere de la nutrición de un pueblo entero, 
entendí que para crear una sociedad sana se 
requiere de la nutrición de toda una selva. 

ENFERMERÍA COMO 
FUERZA SOCIAL: RNAO

Cuando en 1996 se me nombró directora eje-
cutiva de la asociación profesional de enferme-
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FIF ras registradas de Ontario, la RNAO, era esta, 
en ese entonces, una asociación profesional 
un tanto callada y tímida. Una de mis primeras 
actividades fue escribirles a nuestros entonces 
9,000 miembros diciéndoles que nuestro mayor 
problema era que nadie se sentía dueño de la 
asociación. Les urgí que esto tenía que cambiar.  
Me guiaba Florence Nightingale, que en uno 
de sus tantos escritos brillantes dijo: 
“No hay magia en la palabra Asociación… 
Nunca debemos olvidar que el ‘individuo’ hace 
a la Asociación. Lo que la asociación es, depen-
de de cada uno de sus miembros. Una Asocia-
ción de Enfermeras nunca puede ser un sustitu-
to de la enfermera individual. Es ella [y yo diría 
también el] quien debe, cada uno en su propia 
medida, dar vida a la Asociación, mientras que 
la Asociación la ayuda”.
Este pensamiento nos guió en definir los tres 
grandes pilares sobre los cuales transformamos 
a RNAO en la poderosa entidad que es hoy con 
más de 41,000 miembros energizados, un per-
sonal de 100 expertos, y juntas directivas va-
lientes e inspiradoras. 

PILARES DE UN LIDERAZGO PODEROSO

Estos pilares son los valores, la evidencia y el 
coraje. Son pilares que caracterizan como 
RNAO realiza su trabajo, y son los preceptos 
que guían a nuestros miembros y todos los que 
se afilian con nuestros programas; por eso nos 
gusta decir que llevamos los valores, la eviden-
cia y el coraje en la sangre. 

VALORES, EVIDENCIA Y CORAJE 

• El primer pilar: liderar con Valores
Nuestro liderazgo, tanto individual como co-
lectivo, está anclado en el pilar de los valores. 
Estos son valores humanos, imbuidos de una 
pasión orientada a crear una realidad mejor; 
mejor para todos en salud y en enfermedad; 
como también una realidad mejor para las en-
fermeras y todos los profesionales de salud que 
trabajan día y noche para ayudar a las perso-
nas. Como consecuencia de esto construimos 
una abogacía de políticas de salud que parte 
de los determinantes sociales y ambientales 
que nos ayudan a mantenernos sanos. Y tal 
como lo refleja el trabajo de la Dra. Gea, tam-

bién el acceso universal a sistemas sanitarios es 
un determinante de la salud, algo indispensa-
ble cuando las redes sociales de nuestras co-
munidades fallan. 
Por eso las consignas de RNAO son: “Hablan-
do por la salud, hablando por la enfermería.” 
Liderar con valores requiere no solo claridad de 
pensamiento y disposición moral – de ser así, 
todo se quedaría en los buenos deseos. Esto 
nos lleva al segundo pilar de la evidencia. Li-
derar con valores requiere de un conocimiento 
profundo y una preparación detallada. Esto 
también fue uno de los legados de Florence 
Nightingale, que fue una científica eminente 
que entendía profundamente el rol de la evi-
dencia en la enfermería y los sistemas sanita-
rios. 

• El segundo pilar: liderar con Evidencia
Liderar con evidencia toma dos dimensiones. 
La una en políticas de salud y la otra en prácti-
cas clínicas del cuidado.  

Políticas de salud: 
En políticas de salud, este segundo pilar ha 
sido esencial en el trabajo que he construido 
con RNAO. Esto es lo que nos ha permitido ar-
mar a nuestros miembros con el conocimiento 
detallado para argumentar diferentes políticas 
de salud. Aquí me enorgullece agradecer a mi 
gran equipo en RNAO de expertos en la ma-
teria. Son ellos, juntos a la junta directiva de 
RNAO, que le dan vida y vigencia a esta gran 
frase de Florence Nightingale: 
“Debemos crear una opinión pública que sea 
impulsora del gobierno, en lugar de que el go-
bierno nos conduzca a nosotros. Una opinión 
pública bien informada, sabia en los principios 
y sabia en los detalles.”
Gracias a estos expertos de RNAO, tenemos el 
conocimiento y evidencia necesarios para argu-
mentar y movilizar a miles de enfermeras, en-
fermeros y estudiantes de enfermería a abogar 
por un mejor salario mínimo, a luchar por los 
destituidos, y exigir mejoras de vivienda acce-
sible y albergues para personas que sin culpa 
propia no tienen un techo donde protegerse 
del violento frio del invierno canadiense. 
Es con ellos y gracias a ellos que logramos que 
nuestro gobierno prohíba la venta, compra y 
uso de pesticidas para uso cosmético. Y es la 
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que también nos permite seguir empujando 
para lograr los recursos de enfermería necesa-
rios en los servicios de salud para optimizar los 
resultados de atención. Y son ellos, junto con 
nuestro gran departamento de comunicación, 
que sirven como un gran megáfono frente a 
los medios de prensa y otras importantes co-
municaciones. 
    
Prácticas clínicas: 
En el área de las prácticas clínicas, este segun-
do pilar de la evidencia se visualiza amplia-
mente en la preparación que como asociación 
profesional nos propusimos darles a nuestros 
miembros a través de crear y ayudar activamen-
te a implantar las guías de buenas prácticas ba-
sadas en la evidencia. 
Este programa de tremenda envergadura ha 
sido apoyado financieramente por el gobierno 
de Ontario desde su inicio en el año 1998 y 
hasta el presente. Empezando en RNAO con 
solo dos personas, este programa cuenta hoy 
con un equipo de casi 50 expertos que trabajan 
jornada completa dentro de la asociación. Con 
ellos, estoy endeudada por su compromiso, ca-
pacidad y esfuerzo extraordinario. Ellos son el 
fundamento de esta verdadera revolución en la 
enfermería. 
Pero esta visión de preparar a nuestros miem-
bros a dar servicios clínicos óptimos basados 
en la evidencia, es la que se desbordó más de 
lo que nunca podría yo haber imaginado. Fue 
creciendo como un tren, el gran tren de mu-
chas vidas. 
La primera y más importante estación, causo 
un desborde masivo. Esta fue en Madrid, y el 
nombre de la estación es Mayte Moreno. Esta 
es una Dra. en Enfermería que, además de ser 
sabia, tiene un compromiso extraordinario y un 
coraje de acción. 
La Dra. Moreno, junto con su pequeño y a la 
vez gigante equipo de Investén –Estercita, Lau-
rita y demás– han tenido la visión y el coraje 
de llevar este programa de RNAO a cada rin-
cón de vuestra hermosa España. Más aun, es 
su esfuerzo de traducir las guías de RNAO al 
español, que han abierto las vías de tren que 
conducen a muchas otras estaciones. Las aven-
turas de implementar las guías en un país nue-
vo, en un idioma y una cultura diferente, han 

LA DRA. GRINSPUN VA 
FER UNA CRIDA A LES 
INFERMERES PER LIDERAR 
EL CANVI SOCIAL. 
Foto ©UdL
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vas visiones para compartir nuestras riquezas 
en muchas otras estaciones.  
Estas estaciones se encuentran ya alrededor 
del mundo; las llamamos BPSOs. Son casi 600 
instituciones, y activan en ellas unos 50,000 
“campeones” (“champions”) – que están orga-
nizados en 7 BPSOs Anfitriones  y 125 Directos 
que le dan vida a las guías clínicas de RNAO. Es-
tos son las enfermeras, enfermeros, matronas, 
fisioterapeutas y otros profesionales de salud, 
que han imbuido la evidencia en sus mentes y 
las transforman en realidad aplicándolas a los 
cuidados del día a día con sus pacientes resul-
tando en mejoras en resultados de salud. ¡Ellos 
sí que se merecen este reconocimiento! 
Las BPSOs en su conjunto, que ya se ubican en 
cuatro continentes, reflejan una fuerza social 
para transformar a la enfermería a través del 
conocimiento. Como dijo Florence Nightingale 
en 1844: 
“Creo que los sentimientos de uno [y yo diría 
también conocimientos] se pierden en pala-
bras: todos deben destilarse en acciones que 
produzcan resultado”.
Las BPSOs son una fuerza social que juntos 
capturan quiénes somos: un colectivo de en-
fermeras que está arraigado en valores y que, 
utilizando la evidencia, domina el coraje con 
una convicción irrompible para actuar y produ-
cir resultados positivos para pacientes, sistemas 
de salud y las comunidades en las que vivimos 
y trabajamos. 

• El tercer pilar: liderar con Coraje

Los valores y la evidencia son ingredientes ne-
cesarios, pero no suficientes para lograr una 
enfermería influyente, una enfermería que ope-
ra como fuerza social para avanzar un mundo 
mejor para todos. Por esto, el tercer pilar, lide-
rar con coraje es fundamental para hacer una 
realidad de este, y cualquier otro sueño, ilusión 
o pensamiento que tengamos. El coraje permi-
te enfrentar los desafíos y expulsar las barreras. 
Sin el coraje, no habrá un mundo que no deja a 
nadie atrás. Tampoco habrá un mundo que res-
peta al próximo no por quien es sino porque es 
como es. Para lograr aquello, se requiere de va-
lores, evidencia y coraje. Así, podemos concebir 
un mundo donde si bien nacemos diferentes, 

lo que nos une es una humanidad genuina. Lo 
que nos motiva no es lo que nosotros mismos 
alcanzamos, sino como apoyamos y celebra-
mos al otro a realizar toda su potencialidad. 

LA ENFERMERIA COMO FUERZA SOCIAL

Las enfermeras representamos la fuerza labo-
ral más grande en nuestro sistema de salud. 
Trabajamos en todos los sectores, en todas las 
especialidades y en todos los roles. Nuestra 
fuerza en números, nuestros conocimientos y 
nuestra experiencia nos dan una comprensión 
profunda de cómo mejorar el acceso oportuno 
a una atención de calidad para las personas en 
diversos países, y así también optimizar sus re-
sultados de salud.
Nuestros sistemas de salud están constante-
mente evolucionando y como enfermeras de-
bemos ser un ente catalizador central. Estamos 
preparadas en valores y evidencia y debemos 
conquistar el coraje para exigir a nuestros go-
biernos y empleadores a desbloquear todo el 
potencial de sus enfermeras para el beneficio 
de todos. Como ya dije una vez, un país con 
una enfermería fuerte será un país más feliz.  
Nuestra enfermería como fuerza social requie-
re de un colectivo robusto, unido, preparado y 
arraigado en valores sociales. Los profesionales 
de salud, y en especial sus enfermeras y enfer-
meros, debemos estar presentes en todos los 
ámbitos sociales: en las poblaciones de exclui-
dos y en las mansiones del poder; en las calles 
de protestas y en las salas de decisiones. Este 
es el tipo de colectivo que hemos alcanzado en 
RNAO, y sin lugar a duda, este será el colectivo 
que ustedes alcanzaran aquí en Lleida lidera-
dos por Montserrat Gea y su Junta Directiva. 
Cuando las enfermeras nos transformamos en 
un movimiento social, solo las estrellas son el lí-
mite, y las vuestras tienen almas sonrientes que 
nos iluminan a todos.  
A nivel personal y para finalizar, les agradez-
co de todo corazón por haber construido aquí 
en Lleida una estación tan hermosa en el tren 
de mi vida. Y ahora como miembro de esta –
la más antigua universidad en Cataluña– me 
comprometo a contribuir activamente a su 
continuo fortalecimiento y distinción. 

¡Gracias, gracias y más gracias![]



[ES] 

LAS PERSONAS, CENTRO DE 
LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA

En primer lugar agradecer a la Facultad de Enfermería 
y Fisioterapia y a nuestro decano Joan Blanco el honor 
que me ha sido concedido de apadrinar a la enfermera 
Doris Grinspun y a los miembros del Consejo de Gobier-
no, y por supuesto a nuestro rector, por la naturalidad 
y el apoyo recibido para la incorporación de la primera 
enfermera doctora Honoris Causa a nuestra institución. 
Sin duda, un hecho que nos ha colmado de reconoci-
mientos y felicitaciones, tanto de las personas que hoy 
estáis presentes en esta sala, a las que os agradezco 
enormemente vuestra asistencia; como a las muchas 
otras personas que nos seguÍs por streaming y redes 

sociales desde todos los puntos de España y Latinoamé-
rica, a quienes os enviamos todo nuestro cariño. A spe-
cial mention for Canadian Nurses who have the honour 
day by day to be led by Dr. Grinspun. All our love for 
them and our sincerely thanks for sharing and training 
Spanish nurses for so many years, specially in nursing 
research. You are our gold standard. Por supuesto, es 
para nuestra Universidad un gran privilegio acoger a la 
enfermera, lider y activista Doris Grinspun y el hecho 
que esta aceptase formar parte de nuestro claustro.

Como bien saben, el rol que me ha sido encomendado 
en el acto festivo de hoy es el de presentar los méritos 
de la Dra. Grinspun, difícil empresa teniendo en cuenta 
por un lado, que la enfermería es una ciencia empírica, 
una ciencia de acción y por tanto poco prestada a los 
discursos y a las palabras y más orientada a los hechos, 
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LES PERSONES, 
AL CENTRE DE LA CURA
Rector Magnífic de la Universitat de Lleida, 
Roberto Fernández.

Excel·lentíssima Sra. Doris Grinspun.

Distingides autoritats i membres de la 
comunitat universitària.

Infermeres, infermers, 
col·legues de professions afins.

Senyores i senyors,

En primer lloc agrair a la Facultat d’Infermeria i 
Fisioteràpia i al nostre degà Joan Blanco i mem-
bres del Consell de Govern, l’honor que m’ha 
estat concedit d’apadrinar la infermera Doris 
Grinspun i, per descomptat, al nostre rector, 
per la naturalitat i el suport rebut per a la incor-
poració de la primera infermera doctora hono-
ris causa a la nostra institució. Sens dubte, un 
fet que ens ha omplert de reconeixements i fe-
licitacions, tant de les persones que avui esteu 
presents en aquesta sala, a les quals us agraei-
xo enormement la vostra assistència; com a les 
moltes altres persones que ens segueixen per 

streaming i xarxes socials des de tots els punts 
d’Espanya i Llatinoamèrica, als que us enviem 
tot el nostre afecte. A special mention for Ca-
nadian Nurses who have the honour day by day 
to be led by Dr. Grinspun. All our love for them 
and our sincerely thanks for sharing and trai-
ning Spanish nurses for so many years specially 
in nursing research. You are our gold standard. 
Per descomptat, és per a la nostra Universitat 
un gran privilegi acollir a la infermera, líder i 
activista, Doris Grinspun i el fet que aquesta ac-
ceptés formar part del nostre claustre.

Com bé saben, el paper que m’ha estat enco-
manat a l’acte festiu d’avui, és el de presentar 
els mèrits de la Dra. Grinspun, difícil empresa 
tenint en compte per una banda, que la in-
fermeria és una ciència empírica, una ciència 
d’acció i, per tant, poc prestada als discursos 
i a les paraules i més orientada als fets, a les 
pràctiques, a la transformació. D’altra banda, 
les persones que ja coneixen a l’homenatjada, 
comprendran que resumir el seu bagatge, la 
seva obra i l’empremta que ha deixat en les in-
fermeres de tot el món i en conseqüència en les 
persones ateses, requereix un exercici de síntesi 



a las prácticas, a la transformación. Por otro lado, las 
personas que ya conocen a la homenajeada, compren-
derán que resumir su bagaje, su obra y la huella que 
ha dejado en las enfermeras de todo el mundo y en 
consecuencia en las personas atendidas, requiere de 
un ejercicio de síntesis y concentración que mi cerebro 
colapsado en estos días de preparativos es incapaz de 
procesar con la precisión que requiere “el ritual”.

Utilizo el término ritual, al igual que en su día lo hizo 
uno de mis mentores, el sociólogo Fidel Molina, con 
la intención de destacar el acto como rito de paso, 
como situación importante de nuestra existencia hu-
mana, como simbolismo de todo lo que representa el 
hecho de poder reconocer a una mujer, a una enfer-
mera y a una latinoamericana los méritos conseguidos 
a lo largo de su vida. El existencialismo es indudable, 
bien grabado ha quedado ya en nuestra memoria y 
para siempre la emoción que sentimos cuando la Dra. 
Pilar Almansa apadrinó a la primera enfermera española 

doctora honoris causa, mi querida Rosamaría Alberdi. 
Permítanme un paralelismo inevitable, al compartir Ro-
samaría y Doris excelencia profesional y valor personal. 
Y permítanme, también, lanzar un reto a mis colegas 
académicas. Las reto a que, en un periodo inferior a 
un año, volvamos a reunirnos para pensar, manifestar y 
reconocer públicamente la excelencia de otra enferme-
ra, porque sois muchas las merecedoras de esta distin-
ción. Algunas de ellas nos acompañan hoy en la sala, 
como Mayte Moreno, líder e impulsora indiscutible de 
la investigación en cuidados; Núria Cuxart, enfermera 
activista incansable; Carmen Torres, Gloria Gallego o 
Javier Soldevilla. Así como otras no presentes: Montse-
rrat Teixidor, Carmen Fuentelsaz, Carmen de la Cuesta… 
o Loreto Macià, a quien debemos reconocer un papel 
fundamental en el desarrollo de los estudios de más-
ter y consecuente acceso al doctorado desde nuestra 
propia disciplina. No es un hecho baladí, muchas son 
las enfermeras que queriendo desarrollar su carrera tu-
vieron que acudir a otras ciencias, que generosamente 

18  inf  MARÇ  2018

FIF i concentració que el meu cervell col·lapsat en 
aquests dies de preparatius és incapaç de pro-
cessar amb la precisió que requereix “el ritual”.

Utilitzo el terme ritual, igual que al seu dia ho 
va fer un dels meus mentors, el sociòleg Fidel 
Molina, amb la intenció de destacar l’acte com 
a ritu de pas, com a situació important de la 
nostra existència humana, com simbolisme de 
tot el que representa el fet de poder reconèi-
xer a una dona, infermera i llatinoamericana, 
els mèrits aconseguits al llarg de la seva vida. 
L’existencialisme és indubtable, ben gravat ha 
quedat ja en la nostra memòria i per sempre 
l’emoció que sentim quan la Dra. Pilar Almansa 
va apadrinar a la primera infermera espanyola 
doctora honoris causa, la meva estimada Ro-
samaria Alberdi. Permetin un paral·lelisme in-
evitable, en compartir Rosamaria i Doris excel-
lència professional i valor personal. I permetin, 
també, llançar un repte a les meves col·legues 
acadèmiques. Les repto al fet que, en un 
període inferior a un any, tornem a reu-
nir-nos per pensar, manifestar i reconèixer 
públicament l’excel·lència d’una altra in-
fermera, perquè sou moltes les mereixe-
dores d’aquesta distinció. Algunes d’elles 
ens acompanyen avui a la sala, com Mayte 
Moreno, líder i impulsora indiscutible de 
la investigació en cures; Núria Cuxart, 
infermera i activista incansable; Carmen 
Torres, Glòria Gallego o Javier Soldevilla. 

Així com altres no presents: Montserrat 
Teixidor, Carmen Fuentelsaz, Carmen de 
la Costa… o Loreto Macià, a qui hem de 
reconèixer un paper fonamental en el desenvo-
lupament dels estudis de màster i conseqüent 
accés al doctorat des de la nostra pròpia disci-
plina. No és un fet intranscendent, moltes són 
les infermeres que, volent desenvolupar la seva 
carrera, van haver d’acudir a altres ciències, 
que generosament ens van acollir i van donar 
suport, per poder arribar fins a la situació ac-
tual: la història, l’antropologia, la medicina i, 

DOCTORES I DOCTORS EN INFERMERIA 
VINGUTS D’ARREU DE L’ESTAT, VAN ASSISTIR 
A L’ACTE D’INVESTIDURA QUE ES VA 
RETRANSMETRE VIA STREAMING, 
AMB GRAN SEGUIMENT INTERNACIONAL. 
Foto ©UdL



nos acogieron y apoyaron, para poder llegar hasta la 
situación actual: la historia, la antropología, la medici-
na y, principalmente, la sociología, la disciplina que con 
mayor frecuencia y de una forma más natural, se ha im-
plicado con la enfermería. Una asociación natural pues-
to que las enfermeras servimos a la sociedad, servimos 
a las personas que atendemos independientemente de 
su etnia, de su orientación sexual, de su ideología o de 
su clase social. Dignidad, equidad y justicia son los va-
lores que nos guían y que solo podremos garantizar en 
un sistema de salud público y de acceso universal. Así 
pues, celebremos hoy los que estamos –como segura-
mente lo hacen aquellos que, por desgracia, ya no nos 
acompañan–, que otra colega, que comparte y comba-
te a diario para preservar nuestros valores, es nombrada 
doctora honoris causa.

Doris Grinspun acumula más de 50 premios profesio-
nales y académicos en Israel, Estados Unidos y Canadá. 
Entre ellos, la Orden de Ontario en 2003, el nombra-

miento como una de las diez personas más influyentes 
por la Asociación Empresarial Hispana Canadiense en 
2010, el título de doctora honoris causa del Instituto 
de Tecnología de la Universidad de Ontario (UOIT) en 
2011, el premio Nursing Leadership de Sigma Theta Tau 
en 2012 o el Nursing Leadership Award del Canadian 
College of Health Leaders o la Medalla del Jubileo del 
Diamante de la Reina, ambos en 2013. Todos estos re-
conocimientos, responden a su trayectoria profesional, 
muy especialmente la desarrollada en la Asociación 
Profesional de Enfermeras de Ontario, entidad que li-
dera y que se ha convertido en referente mundial de las 
mejores prácticas basadas en la evidencia científica y, 
en consecuencia, la responsable hoy de que podamos 
proporcionar a nuestros pacientes los mejores cuidados 
que la investigación ha sido capaz de demostrar.

Sin duda, las guías de práctica clínica basadas en la 
evidencia BPSO –en las cuales participan profesorado 
y alumnado de la Facultad de Enfermería y Fisiotera-
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principalment, la sociologia, la disciplina que 
amb més freqüència i d’una forma més natural, 
s’ha implicat amb la infermeria. Una associació 
natural, ja que les infermeres servim a la socie-
tat, servim a les persones que atenem indepen-
dentment de la seva ètnia, de la seva orientació 
sexual, de la seva ideologia o de la seva classe 
social. Dignitat, equitat i justícia són els valors 
que ens guien i que només podrem garantir en 
un sistema de salut públic i d’accés universal. 
Així doncs, celebrem avui els que estem –com 
segurament ho fan aquells que, per desgràcia, 

ja no ens acompanyen– que una altra col·lega, 
que comparteix i combat diàriament per pre-
servar els nostres valors, és nomenada doctora 
honoris causa.

Doris Grinspun acumula més de 50 premis pro-
fessionals i acadèmics a Israel, Estats Units i el 
Canadà. Entre ells, l’Ordre d’Ontario en 2003, 
el nomenament com una de les deu persones 
més influents per l’Associació Empresarial His-
pano Canadenca el 2010, el títol de doctora 
honoris causa de l’Institut de Tecnologia de la 
Universitat d’Ontario (UOIT) el 2011, el pre-
mi Nursing Leadership de Sigma Theta Tau el 
2012 o el Nursing Leadership Award del Ca-
nadian College of Health Leaders o la Medalla 
del Jubileu del Diamant de la Reina, tots dos en 
2013. Tots aquests reconeixements responen a 
la seva trajectòria professional, molt especial-
ment la desenvolupada en l’Associació Professi-
onal d’Infermeres d’Ontario, entitat que lidera 
i que s’ha convertit en referent mundial de les 
millors pràctiques basades en l’evidència cientí-
fica i, en conseqüència, la responsable avui que 
puguem proporcionar als nostres pacients les 
millors cures que la investigació ha estat capaç 
de demostrar.

Sens dubte, les guies de pràctica clínica basa-
des en l’evidència BPSO –en les quals participen 
professorat i alumnat de la Facultat d’Infer-
meria i Fisioteràpia de Lleida, juntament amb 



pia de Lleida, junto con los Hospitales Universitarios 
Arnau de Vilanova y Santa María– son el estandarte 
una asociación liderada por Doris Grinspun, y que ha 
conseguido diseminar los resultados del programa, de 
manera magistral, en todo el mundo: China, Austra-
lia, Chile, Perú, Colombia o Bélgica, son algunos de 
los países beneficiados. En datos de 2013, miembros 
de la RNAO participaron en más de 900 medios de 
comunicación, las BPSO alcanzaron los 3 millones de 
visitas web, y los me gusta y seguidores de Facebook y 
Twitter, rozaban los 7.000 en cada plataforma. De he-
cho, Twitter ha sido la plataforma elegida, el pasado 
martes, por el propio Ministro de Salud  para felicitar a 
la Dra.Doris Grinspun y a la Universitat de Lleida por el 
reconocimiento que hoy nos reúne. El impacto es in-
discutible, con permiso del maléfico “Journal Citation 
Reports” que tanto daño está ocasionando en el co-
rrecto relevo generacional de las facultades y escuelas 
de enfermería españolas en general, pero particular-
mente en Cataluña donde los criterios de acreditación 

del profesorado son aún más radicales y ciegos a las 
particularidades disciplinares.

Como les decía, el impacto de la Dra. Grinspun es in-
discutible y son muchos los pacientes que se han be-
neficiado de su influencia a la hora de determinar las 
políticas. Políticas basadas en la evidencia, en la inves-
tigación científica y no en las ideologías, suposiciones, 
rumores o intereses económicos. Les decía antes que el 
ministro Eric Hoskins tuiteaba sus felicitaciones y cariño 
a la Dra. Grinspun pero, lo que no les había contado 
es la respuesta: “Si de verdad me quieres, deja de re-
cortar enfermeras”. Y es que Doris sabe, como bien ha 
demostrado la evidencia científica, que recortar enfer-
meras mata a pacientes. Imagino que todos tienen en 
mente ya el estudio RN4cast, brillantemente dirigido en 
Europa por Walter Sermeus, querido profesor de Máster 
de Investigación en Cuidados desde hace más de siete 
años. Por cierto, para los que prefieran una perspectiva 
más internacional del reto lanzado anteriormente, por 
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FIF els Hospitals Universitaris Arnau de Vilanova i 
Santa Maria– són l’estendard d’una associació 
liderada per Doris Grinspun i que ha aconseguit 
disseminar els resultats del programa, de ma-
nera magistral, en tot el món: la Xina, Austrà-
lia, Xile, Perú, Colòmbia o Bèlgica, són alguns 
dels països beneficiats. En dades del 2013, 
membres de la RNAO van participar en més 
de 900 mitjans de comunicació, les BPSO van 
arribar als 3 milions de visites web, i els m’agra-
da i seguidors de Facebook i Twitter fregaven 
els 7.000 a cada plataforma. De fet, Twitter 
ha estat la plataforma triada, dimarts passat, 
pel mateix ministre de Salut de per felicitar la 
Dra. Doris Grinspun i la Universitat de Lleida 
pel reconeixement que avui ens reuneix. L’im-
pacte és indiscutible, amb permís del malèfic 
“Journal Citation Reports” que tant de mal està 
ocasionant en el correcte relleu generacional 
de les facultats i escoles d’infermeria espanyo-
les en general, però particularment a Catalunya 
on els criteris d’acreditació del professorat són 
encara més radicals i cecs a les particularitats 
disciplinàries.

Com els deia, l’impacte de la Dra. Grinspun és 
indiscutible i són molts els pacients que s’han 
beneficiat de la seva influència a l’hora de de-
terminar les polítiques. Polítiques basades en 
l’evidència, en la investigació científica i no en 
les ideologies, suposicions, rumors o interessos 

econòmics. Els deia abans que el ministre Eric 
Hoskins tuitava les seves felicitacions i afecte a 
la Dra. Grinspun però, el que no els havia ex-
plicat és la resposta: “Si de veritat m’estimes, 
deixa de retallar infermeres”. I és que Doris sap, 
com bé ha demostrat l’evidència científica, 
que retallar infermeres mata pacients. Imagi-
no que tots tenen al cap ja l’estudi RN4cast, 
brillantment dirigit a Europa per Walter Ser-
meus, estimat professor de Màster de Recerca 
en Cures des de fa més de set anys. Per cert, 
per als que prefereixin una perspectiva més in-
ternacional del repte llançat anteriorment, si us 
plau, retinguin el nom de Sermeus en la seva 
memòria, al costat d’altres com els de Sanna 
Salantera, Elisabeth Peter, Kathy McGilton i, 
per descomptat, Denise Gastaldo que, com la 
Dra. Grinspun, combat des de la investigació, 
les desigualtats que generen els determinants 
socials de la salut.

Determinants que la Dra. Grinspun ha pogut 
constatar, de forma empírica i a edat molt 
primerenca, veient com la misèria, la pobresa 
extrema… impedien als nens i nenes del seu 
país natal, Xile, créixer en un entorn saludable. 
Determinants com el context polític i social i, 
concretament, els conflictes bèl·lics viscuts 
posteriorment a Israel, amb milers de persones 
mortes i milions de persones desplaçades. De-
terminants com l’accés als serveis de salut i les 



favor, retengan el nombre de Sermeus en su memoria, 
junto a otros como los de Sanna Salantera, Elisabeth 
Peter, Kathy McGilton y, por supuesto, Denise Gastaldo 
que, al igual que la Dra. Grinspun, combate desde la 
investigación, las desigualdades que generan los deter-
minantes sociales de la salud.

Determinantes que la Dra. Grinspun ha podido consta-
tar, de forma empírica y a edad muy temprana, viendo 
como la miseria, la pobreza extrema… impedían a los 
niños y niñas de su país natal, Chile, crecer en un entor-
no saludable. Determinantes como el contexto político 
y social y, concretamente, los conflictos bélicos vividos 
posteriormente en Israel, con miles de personas muer-
tas y millones de personas desplazadas. Determinantes 
como el acceso a los servicios de salud y las desigualda-
des producidas por los sistemas sanitarios privados que 
expulsan a 46 millones de personas en el país más rico 
del mundo. Determinantes como el género/transgénero 
y la etnicidad que condena a ciertos grupos sociales a 

los empleos más duros y en las peores condiciones. La 
Dra. Grinspun tiene claro que si no solucionamos pri-
mero las cuestiones relacionadas con los determinantes 
sociales de la salud, difícilmente los fármacos o las tec-
nologías tendrán efecto alguno. 

En resumen, quiero aprovechar este discurso para re-
cordaros que somos enfermeras y solo lo somos, en 
tanto que ponemos a las personas y a las familias en el 
centro del cuidado y los cuidados de enfermería. Solo 
lo somos, en tanto incorporamos la evidencia a nuestro 
trabajo. Solo lo somos, en tanto luchamos por la exce-
lencia. Y, solo lo somos, en tanto apelamos a nuestra 
responsabilidad en el diseño de las políticas de salud. 
Solo seremos enfermeras, si realmente lo luchamos. 

Por todo ello, muchas gracias Dra. Grinspun, gra-
cias por “liderarnos de verdad con valores, evi-
dencia y coraje”. Un hermoso ejemplo para todas 
nosotras.[]
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FIFdesigualtats produïdes pels sistemes sanitaris 
privats que expulsen 46 milions de persones 
al país més ric del món. Determinants com el 
gènere/transgènere i l’etnicitat que condemna 
certs grups socials a les ocupacions laborals 
més dures i en les pitjors condicions. La Dra. 
Grinspun té clar que si no solucionem primer 
les qüestions relacionades amb els determi-
nants socials de la salut, difícilment els fàrmacs 
o les tecnologies tindran cap efecte.

En resum, vull aprofitar aquest discurs per 
recordar-vos que som infermeres i només ho 

som, en tant, posem a les persones i les famí-
lies en el centre de la cura i la cura infermera. 
Només ho som, en tant incorporem l’evidèn-
cia al nostre treball. Només ho som, en tant 
lluitem per l’excel·lència. I, només ho som, en 
tant apel·lem a la nostra responsabilitat en el 
disseny de les polítiques de salut. Només serem 
infermeres, si realment ho lluitem. 

Per tot això, moltes gràcies Dra. Grinspun, 
gràcies per “liderar de veritat” –amb va-
lors, evidència i coratge–. Un bell exemple 
per totes nosaltres.[]

Foto ©UdL



SOPAR I RECONEIXEMENT A LES DIRECTORES DE L’ESCOLA D’INFERMERIA
CENA Y RECONOCIMIENTO A LAS DIRECTORAS DE LA ESCULA DE ENFERMERÍA, ACTUAL FACULTAD
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ACREDITACIÓ
DELS CENTRES

DE LLEIDA

L’Arnau, el Santa 
Maria i la Facultat 
d’Infermeria 
acreditats com a 
Centres Compromesos 
amb l’Excel·lència 
en Cures

Mercè Folguera, 
coordinadora del programa 
BPSO® a Lleida, va recollir la 
designació el 12 de febrer, a 
l’Institut de Salut Carlos III

foto Investén-isciii
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l’Hospital Universitari de Santa Maria i la Facul-
tat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat 
de Lleida (FIF-UdL) han rebut el reconeixement 
com a Centre Compromès amb l’Excel·lència en 
Cures. L’acte es va celebrar el 12 de febrer, a 
l’Institut de Salut Carlos III de Madrid i la in-
fermera Mercè Folguera, líder del programa 
de Centres Compromesos amb l’Excel·lència 
en Cures (CCEC® / BPSO®) a Lleida, va recollir 
l’acreditació.

Les institucions lleidatanes han implantat 4 gui-
es de bones pràctiques des del gener de 2015. 
En concret, la de Prevenció de caigudes i lesions 
derivades de les caigudes en persones grans, la 
de Valoració del risc i prevenció de les nafres 
per pressió, la Guia de Cures i Maneig de l’Os-
tomia i la de Cures centrades en la persona i 
família. Després de tres anys de participació en 
el projecte com a candidats, els tres centres van 
rebre l’acreditació de Centre Compromès amb 
l’Excel·lència i, a partir d’ara, comença un perí-
ode de dos anys de sostenibilitat de tot el que 
s’ha aconseguit i, alhora, s’haurà d’expandir a 
la resta d’unitats dels centres. A més, durant 
aquest període que ara s’inicia s’implantarà 
una nova guia, la de Valoració i maneig de les 
lesions per pressió per a equips interprofessio-
nals i que complementarà la ja implantada guia 
de Prevenció d’Úlceres per pressió.

ACTE MULTITUDINARI, 
AMB INSTITUCIONS DE SALUT 
D’ARREU DE L’ESTAT

Vint-i-sis institucions espanyoles de 13 comuni-
tats autònomes van rebre el seu reconeixement 
com a Centres Compromesos amb l’Excel·lència 
en Cures (CCEC® / BPSO®) en un acte presidit 
per Javier Castrodeza, secretari general de Sani-
tat i Consum; acompanyat de Jesús F. Crespo, 
director de l’ISCIII; i de Doris Grinspun, directo-
ra executiva de la Registered Nurses Association 
of Ontario (RNAO).

Els Centres Compromesos amb l’Excel·lència en 
Cures (CCEC® / BPSO®) són institucions sani-
tàries, com hospitals, centres de llarga estada, 
centres d’atenció primària i altres centres pú-
blics relacionats amb l’atenció sanitària que es 

comprometen amb la implantació de les Guies 
de Bones Pràctiques.

La iniciativa s’emmarca en el programa inter-
nacional Best Practice Spotlight Organizations 
(BPSO®) de l’Associació d’Infermeres d’Ontario 
(RNAO), la gestió a Espanya es realitza per la 
Unitat d’Investigació en Cures de Salut (Inves-
tén-isciii), de l’Institut de Salut Carlos III, a tra-
vés del Centre espanyol per a les cures de salut 
basades en l’evidència: un Centre d’Excel·lència 
de l’Institut Joanna Briggs, en el finançament 
del qual hi contribueixen 16 comunitats autò-
nomes.

Investén-isciii va ser designat per RNAO com 
a Centre Coordinador a Espanya dels Centres 
Compromesos amb l’Excel·lència en Cures 
l’abril de 2015.

SIS ANYS DE RECORREGUT

La primera cohort de Centres Compromesos 
amb l’Excel·lència en Cures va començar a Es-
panya el 2012. Formada per 8 institucions sa-
nitàries de Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la 
Manxa, Catalunya, Canàries, Madrid i Múrcia, 
van rebre la seva designació el 2015 que acaba 
de ser renovada per uns altres dos anys.

La segona cohort es va iniciar el gener de 2015 
i van ser seleccionades 10 institucions candida-
tes de les comunitats autònomes d’Andalusia, 
Astúries, Balears, Castella-la Manxa, Catalunya, 
Madrid, Navarra i País Basc que reben la seva 
primera designació en aquest acte. A aquestes 
18 institucions s’incorporen ara, el 2018, 8 no-
ves institucions.

Les guies de bones pràctiques implantades o 
en procés d’implantació són 25, i aborden el 
maneig de factors de risc de malalties cròni-
ques, valoració i maneig de diferents malalties 
cròniques, problemes de seguretat del pacient, 
l’adequat maneig de signes i símptomes, entre 
altres.

Les guies de bones pràctiques que un major 
nombre de centres implanten són: la de Preven-
ció de Caigudes en persones grans, Lactància 
materna, Cura i maneig de l’ostomia, Valora-
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ció i maneig del dolor, Selecció i manteniment 
dels accessos vasculars, Prevenció de lesions per 
pressió, Valoració i maneig de les lesions per 
pressió per a equips interprofessionals, Preven-
ció de complicacions del peu diabètic, Valora-
ció i maneig d’úlceres del peu diabètic, entre 
d’altres.

Les institucions implicades en el programa de 
Centres Compromesos amb l’Excel·lència en 
Cures a Espanya estan contribuint a canviar la 
prestació de cures cap a una pràctica basada 
en l’evidència, obtenint resultats molt remarca-
bles. A més dels canvis i adequació en estruc-
tures, establiment de noves consultes d’infer-
meria, homogeneïtzació de registres, un ampli 
desplegament formatiu o l’impacte en difusió 
científica, destaquen els resultats obtinguts per 
a la salut dels pacients i la pràctica clínica dels 
professionals.

Així, les caigudes s’han reduït de 2,2% a 
l’1,78% i la gravetat de les lesions com a con-
seqüència d’una caiguda han passat d’1,1% 
amb lesions greus a 0%; la lactància materna 
exclusiva al moment de l’alta hospitalària se 
situa entre el 78 - 85% (segons el centre), la 
lactància materna exclusiva als 6 mesos com a 
indicador de referència per l’OMS ha passat del 
29,7 al 40,3%.

Entre els processos clínics, la valoració integral 
i l’educació a pacients s’ha incrementat nota-
blement, aconseguint en moltes guies xifres 
majors al 90%; la detecció del dolor i la plani-
ficació de cures al respecte es situen per sobre 
del 90% i 80% respectivament, el marcatge de 
l’estoma (directament relacionat amb la quali-
tat de vida del pacient amb ostomia) s’ha incre-
mentat fins al 54%.

Aquest conjunt de resultats han fet que el 
Programa Centres Compromesos amb l’Excel-
lència en Cures hagi estat seleccionat com a 
bona pràctica per la Regió Europea de l’Orga-
nització Mundial de la Salut (OMS) el 2016.

30 DE MAIG,
II JORNADA D’IMPULSORES BPSO®Lleida

Les BPSO®Lleida han programat una jornada 
per celebrar l’acreditació –que tindrà lloc el dia 
30 de maig, a l’Aula Magna del Campus Cièn-
cies de la Salut de la Universitat de Lleida–, en 
la qual, a més de lliurar  els diplomes que acre-
diten les impulsores lleidatanes, es difondran el 
treball realitzat i els resultats obtinguts durant 
aquests tres anys.

La inscripció és gratuïta http://www.gss.cat/ca/
node/45716 i es pot consultar el preprograma 
a la pàgina 4 d’aquesta publicació.[]
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text Rafa Gimena

MISSATGES
foto Mònica Mombiela

CREU ROJA Lleida

UNA TRENTENA d’infermeres i infermers de 
Lleida es van presentar voluntaris per impartir 
cursos de Primers Auxilis a les escoles de la de-
marcació, en el marc de l’acord de col·laboració 
que Creu Roja Lleida i el Col·legi Oficial d’Infer-
meres i Infermers de Lleida (COILL) van subs-
criure per aquest projecte. Finalment, un cop 
realitzades les entrevistes i tots els interessats 
van conèixer la disponibilitat, horaris i altres 
detalls d’aquest voluntariat, es va formalitzar la 
participació d’una desena de col·legiades i col-
legiats en aquests cursos de Creu Roja.

Carlos Codorniu, Roser Foixent i Albert Romero 
són tres dels infermers i infermeres col·legiats 
que participen en l’activitat. Els tres joves pro-
fessionals coincideixen en valorar molt positi-
vament l’experiència i asseguren que “tal com 
passa en molts voluntariats, és molt més el que 
t’emportes que el que ofereixes”.

La infermera de Creu Roja coordinadora del 
projecte, Marta Sobrevals, explica que el pro-
jecte compta amb el suport de la Diputació de 
Lleida i l’acord amb el COILL ha permès ampli-
ar el grup d’infermeres voluntàries i el nombre 
de cursos, portant els tallers fins a 10 escoles 
de primària i altres 12 centres d’educació se-
cundària de les Terres de Lleida. Així, la Marta 
recorda que “fa quatre anys vàrem començar 
amb quatre escoles. En el cas de primària, la 
formació és de 15 hores repartides en una hora 
per setmana; mentre que amb els alumnes de 
secundària fem tres sessions de dues hores, 
amb un total de sis hores de curs. Comptar 
amb més infermeres voluntàries ajuda a am-
pliar el programa”, puntualitza Sobrevals. “El 
perfil de les infermeres que es van presentar és 
el de professionals en actiu; amb el voluntariat 
amplien el seu currículum professional i Creu 
Roja certifica el voluntariat com a Monitor de 
Primers Auxilis. Les hores de voluntariat de-
penen de la quantitat i horari dels cursos en 
marxa. Alguns voluntaris podem compartir un 
mateix taller, repartint-se les hores; tot i que 
procurem que si ja coneixen els nens, comen-
cin i acabin el mateix curs”, afegeix Sobrevals.

Voluntariat infermer:
ensenyar Primers Auxilis 
a les escoles
Una desena d’infermeres participen en el programa 
de Creu Roja en col·laboració amb el COILL

Una trentena de col·legiats van respondre a la crida del col·legi
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MARTA SOBREVALS

“Un nen ens donava la 
solució perquè ho havia vist 
al Frank de la Jungla”

Marta Sobrevals Martínez, coordinadora del 
programa de Cursos de Primers Auxilis a les 
escoles, és d’Alcoletge, té 29 anys i és infer-
mera, també per la Universitat de Lleida, des 
del 2011.
Destaca que la sobreinformació que reben els 
més joves mitjançant la televisió i els dispositius 
mòbils fa que durant els tallers hagin d’estar 
“desmuntant mites contínuament. L’altre dia 
parlaven de les picades i un nen ens donava la 
solució dient que sabia què s’havia de fer per-
què ho havia vist al Frank de la Jungla. Llavors 
els expliques que no s’ha de llepar la sang i el 
verí”.

CARLOS CODORNIU

“Si algun dia necessiten 
aplicar el contingut del curs 
davant un accident, que 
sàpiguen com actuar”

En Carlos Codorniu Pérez és un infermer nascut 
a Lleida, té 26 anys, ha estudiat a la Facultat 
d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de 
Lleida, i també va fer un Màster d’Emergències. 
En l’actualitat és infermer a l’Hospital Universi-
tari Arnau de Vilanova de Lleida.
En Carlos destaca que “el que més m’agrada 
de l’experiència, primer, és que estic aplicant 
els meus coneixements d’infermeria que he 
adquirit durant els anys de formació, així com 
del Màster d’Emergències que vaig cursar”. 
“D’altra banda, explicant als nens aquests co-
neixements, podem descobrir alguna vocació i 
el més important, si algun dia necessiten apli-
car el contingut del curs davant un accident, 
que sàpiguen com actuar”, diu Codorniu. “Ara 
treballo amb un grup de sisè de Primària, però 
també he estat a l’ESO. Els de Primària s’adap-
ten més a la dinàmica de les classes; en el cas 
de la Secundària, ràpid veus si els agrada i s’en-
ganxen o si no presten tanta atenció. En tot 
cas, a tots, el que més els agrada és la pràctica. 
I al curs procurem que aprenguin a fer totes les 
maniobres correctament amb molta pràctica”, 
concreta en Carlos.



ALBERT ROMERO

“Ho trobo molt útil, tant 
per mi mateix, com pels 
nens, ja que constatem 
que aprenen, i és molt 
satisfactori”

Albert Romero Gràcia és de Mollerussa, té 28 
anys, és infermer de la promoció del 2010 de la 
facultat lleidatana i desenvolupa la seva tasca 
professional a Primària en el CAP d’Agramunt. 
Amb anterioritat, també va treballar en atenció 
hospitalària a l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova, i en l’àrea sociosanitària d’un gerià-
tric.
“Tot va ser veure la proposta del Col·legi i vaig 
pensar que era un projecte molt interessant. 
L’entrevista amb la Marta també ens va animar 
i encoratjar a participar-hi. Personalment, pre-
fereixo nens més grans, com els de secundà-
ria. A primària, amb nens més petits, em costa 
més”, diu l’Albert en explicar la seva experièn-
cia. “El tema de voluntariat m’agrada i també 
ho trobo molt útil, tant per mi mateix, com pels 
nens, ja que constatem que aprenen, i és molt 
satisfactori”, celebra l’infermer del Pla d’Urgell.

ROSER FOIXENCH

“Són nens i nenes amb 
molta iniciativa, i acaben 
el curs sabent reaccionar 
i efectuar diferents 
maniobres”

Roser Foixench Mateu va néixer a Lleida fa 35 
anys i és infermera des del 2005, any en què 
va acabar els seus estudis a la Facultat d’Infer-
meria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida; 
i actualment està a l’Hospital Universitari de 
Santa Maria.
“La veritat és que no m’havia fet cap idea pre-
concebuda d’aquesta experiència. Sabia que 
era fer de monitora de Primers Auxilis però, em 
va sorprendre l’edat dels nens. Els alumnes són 
realment molt petits i se’ls ensenya una cosa 
molt d’adults. L’objectiu és que aprenguin a 
reaccionar davant situacions crítiques i arribin 
a salvar la vida d’algú”, explica la Roser. “El 
resultat és que són nens i nenes amb molta 
iniciativa, i esperem que no ho necessitin mai, 
però acaben el curs sabent reaccionar i efectuar 
diferents maniobres, en diferents situacions”, 
afegeix. “No és limitem a fer la reanimació 
cardiopulmonar, que és el que més els agrada 
o genera interès. També abordem altres com 
tractar les picades, la protecció del sol, l’ús del 
desfibril·lador o els ennuegaments”, finalitza la 
infermera voluntària.[]
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Amics de la Popa 
Espais privats i públics se sumen a 
la promoció de la lactància materna
LES LLEVADORES LLEIDATANES Cristina Barana, 
Sònia Capdevila i Maria Jounou, responsables 
de l’Associació Amics de la Popa i la campanya 
que s’ha endegat en defensa i promoció de la 
lactància materna es van manifestar “molt sa-
tisfetes per aconseguir 91 adhesions a la cam-
panya, entre establiments privats i públics en 
un únic mes”. Les professionals, que van pre-
sentar el projecte Amics de la Popa el passat 
20 de febrer a la seu del Col·legi Oficial d’In-

fermeres i Infermers de Lleida (COILL), van estar 
acompanyades per la vicepresidenta del col·legi 
lleidatà, Maria Montserrat Duch; la llevadora i 
membre de Junta del COILL, Annabel Fernán-
dez; i el pediatre i col·laborador del projecte, 
Ramon Capdevila.

“La major part dels establiments adherits a tota 
Catalunya són espais privats com botigues, 
bars, cafeteries, restaurants i farmàcies; però 



32  inf  MARÇ  2018

lle
va

do
re

s també hi ha centres sanitaris, ajuntaments, o 
consells comarcals”, va explicar Cristina Barana.

Barana va destacar que “si bé el primer benefici-
at és el nadó, la mare també té el dret de poder 
alimentar de forma natural el seu fill o filla. I el 
vincle que es crea durant aquesta lactància entre 
la mare i el nadó, afavoreix a tota la societat, ja 
que ajuda a criar les persones que en formen 
part”.

L’Associació Amics de la Popa vol donar suport i 
promoció a la lactància materna creant una xar-
xa d’establiments “amics” on les mares puguin 
donar el pit als seus nadons de manera natural 
i confortable.

La campanya “Amics de la popa” neix amb l’ob-
jectiu de fer visible i normalitzar l’alletament 
matern.

La lactància materna és l’alimentació ideal per 
als nadons, ja que aporta els nutrients en quan-
titat i qualitat necessaris per al seu normal des-
envolupament, de fet l’OMS recomana lactància 
materna exclusiva durant els sis primers mesos 
de vida i junt amb alimentació complementària 
fins als dos anys.

Amb aquesta iniciativa es pretén normalitzar 
l’alletament matern en els espais públics i pri-
vats, per tal d’integrar a la vida quotidiana 
aquest fet. Per aconseguir l’objectiu es necessita 
la implicació d’un nombre més gran de persones 
per a sensibilitzar la societat amb l’alimentació 
natural i amb el fet d’alletar un nadó.

Per adherir-se a la cam-
panya, es pot omplir el 
formulari on-line a:
http://amicsdelapopa.cat 
o trucar al 696 631 681.

La iniciativa compta amb el 
suport del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de 
Lleida, l’Associació Catalana 
de Llevadores i CaixaBank.[]
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ICS i infermeres presenten el projecte 
d'Harmonització de Cures que 
s'implementarà en els CAPs de Lleida

RESPONSABLES de l’Institut Català de la Salut 
(ICS) i del COILL, juntament amb tècniques de 
la matèria, es van reunir el 16 de febrer a la seu 
col·legial per presentar el recentment iniciat 
projecte “Harmonització de Cures Infermeres 
en els Centres d’Atenció Primària (CAPs)” i que 
s’implementarà arreu de Catalunya. En haver 
finalitzat la confecció de les guies, el projecte 
contempla donar formació específica a les in-
fermeres referent, en cadascun dels CAP, a la 
tardor. Una vegada impartida aquesta forma-
ció, s’obrirà un període de pilotatge. L’harmo-
nització de les cures infermeres adaptades a 
cada pacient dels CAP, tal com ja es va fer al seu 
dia en Atenció Hospitalària, busca una millora 
del servei vers al pacient i una major orientació 
i suport per a la infermera.

Montserrat Artigas, directora de Cures de 
l'ICS; Montserrat Gea, presidenta del COILL; 
i Eulàlia Juvé, cap de Recerca d'Infermeria de 
l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona; 
van liderar la trobada de seguiment. Una re-
unió que va comptar, també, amb Ana Ríos, 
adjunta a la direcció de Cures d'Atenció Pri-
mària de l'ICS; les infermeres lleidatanes re-
ferents del projecte, Bibiana Garcia Sanfeliu i 
Ana Mari Fité Serra; la vicepresidenta i la res-
ponsable de CAPs de la Junta del COILL, Ma-
ria Montserrat Duch i Mercè Porté; Marisa 
Regany Rodríguez, directora de Cures de la 
DAP Lleida; i Mercè Oliver, referent de Cures 
de l'equip d'Atenció Primària de Balaguer.[]
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CAP A 
L’HARMONITZACIÓ 

DE LES CURES 
D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA

per BIBIANA GARCIA SANFELIU I 
ANA MARI FITÉ SERRA 

EL PROJECTE ARES AP es presenta com un con-
tínuum del projecte ARES Hospitalari. Pretén 
harmonitzar i unificar els plans de cures d’in-
fermeria d’Atenció Primària, basats en evidèn-
cia científica infermera a través del llenguatge 
infermer ATIC.

Redisseny i harmonització dels estàndards de 
cures (ARES) a l’Atenció Primària garantint la 
seva actualització continua per millorar la situ-
ació de salut de la persona atesa entre tots els 
membres de l’equip assistencial.

Els processos de normalització de la pràctica 
assistencial, i en aquest cas concret de la pres-
tació de cures infermeres a l’Atenció Primària, 
contribueixen a la consecució de resultats de 
salut de les diverses poblacions ateses, en intro-
duir la cultura de la pràctica reflexiva i basada 
en l’evidència i a establir estàndards de qualitat 
i de seguretat clínica.

Els plans de cures estandarditzats són una sín-
tesi estructurada de la prestació de cures bàsi-
ques als pacients d’Atenció Primària. Aquests 
plans de cures estandarditzats s’elaboren sobre 
la base del coneixement disciplinari disponible i 
els processos de consens implícits en el progra-
ma d’harmonització, incloent-hi la consulta a 
professionals infermers i d’altres disciplines de 
la salut, però el seu ús a la pràctica assistencial 
requereix necessàriament la valoració individu-
al de l’estat de cada pacient i la corresponent 
adequació del pla estandarditzat a la situació 
concreta de cada persona atesa.
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d’actualitzar-se segons l’estat i l’evolució del 
pacient. La valoració inicial de l’estat del paci-
ent és el primer pas per a una adequada pla-
nificació i prestació de les cures necessàries 
en cada cas. La valoració contínua implica el 
seguiment de l’evolució de l’estat del pacient, 
cosa que permetrà actualitzar el Pla de cures. 
La valoració focalitzada és un tipus de valora-
ció contínua centrada en un aspecte específic 
de l’estat del pacient, que cal monitorar, i que 
també contribueix al manteniment i l’actualit-
zació del Pla de cures individualitzat.

• Garantir l’equitat en la prestació de cures     
• Treballar amb evidència científica
• Garantir la seguretat del pacient
• Disposar d’una eina dinàmica que s’actualitza 
   en funció de l’estat del pacient

LLENGUATGE ATIC 

ATIC és un llenguatge d’interfase, és un llen-
guatge més proper a la manera com els pro-
fessionals ens comuniquem habitualment en la 
nostra pràctica diària. Per tant, els termes que 
ATIC desenvolupa i ofereix al professional són 
paraules d’ús habitual en la pràctica i per tant 
no requereix una formació específica.

Evidentment és un llenguatge normalitzat com 
les classificacions Nanda, NIC i Noc, però cada 
un dels elements d’ATIC ha estat sotmès de for-
ma independent a un procés de validació de 
tota la producció científica infermera al voltant, 
en aquest cas, dels diagnòstics.

L’adopció d’un vocabulari controlat d’interfase 
per a la construcció dels plans de cures estan-
darditzats i la normalització del llenguatge in-
fermer a la pràctica clínica: la terminologia ATIC. 

En relació amb els sistemes d’informació, els 
llenguatges solen organitzar-se en diferents ni-
vells. En un extrem, les classificacions, a l’altre, 
el llenguatge natural. Les classificacions (NIC, 
NOC, NANDA, CIM-9...) són terminologies de 
referència. Les terminologies de referència, com 
a vocabularis de sortida, serveixen sobretot per 
a l’anàlisi i l’explotació de dades i d’informació. 
En canvi, les terminologies d’interfase com ATIC 

són útils per facilitar la introducció de dades i 
generar informació en forma de vocabulari 
controlat, ja que fan de pont entre el llenguat-
ge natural dels professionals i les imposicions 
de les classificacions.

Arran d’una enquesta realitzada el 2015 als 
professionals d’infermeria de l’ICS reivindicaven 
en un 66% que els Plans de Cures no s’utilit-
zaven correctament, el 65% opinaven que el 
llenguatge NANDA és poc entenedor i el 73% 
preferien canviar a un altre llenguatge. 

Davant d’aquesta demanda, la direcció de 
Cures de l’ICS, juntament amb les direccions 
territorials i amb el suport de la comunitat ci-
entífica, acadèmica, gestora i col·legial estan 
tirant endavant aquest projecte liderat per les 
infermeres clíniques territorials de totes les re-
gions sanitàries de Catalunya que treballen per 
harmonitzar els plans. A l’equip també s’hi ha 
sumat personal de centres no ICS i que utilitzen 
el programa Ecap. 

OBJECTIUS DEL PROGRAMA ARES AP

La principal finalitat és millorar el mòdul del Pla 
de Cures actual per facilitar el registre, d’aques-
ta manera es fa visible tota la tasca infermera.
Permetrà identificar correctament problemes 
de salut o situacions que requereixen una inter-
venció específica, amb diagnòstics infermers.
Definir plans de cures estandarditzats que ga-
ranteixin una prestació de cures segura i ho-
mogènia a tota la població i per part de tot el 
personal, les infermeres de nova incorporació 
tindran una guia solida i segura i les infermeres 
amb més expertesa hi aportaran la seva profes-
sionalitat personal.

S’utilitza dins els plans de cures un llenguatge 
que sigui fàcil d’entendre i que sigui comú per 
Atenció Primària i Hospital.

El projecte ARES AP no segueix una “es-
tructura metodològica”. El projecte ARES 
no és un projecte d’Investigació, és un projecte 
de gestió per millorar la prestació de cures que 
porten a terme les infermeres a les persones 
que atenem.[]
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DEL SIGLO XVIII EN EL ANTIGUO 
HOSPITAL DE SANTA MARÍA
 
por la DRA. LORENA TEJERO VIDAL, ganadora del segundo premio del 
XXV Premio Josep Maria Camps i Balagué de Investigación Enfermera de Lleida (2017)

“Una profesión que desconoce su Historia es algo tan anómalo 
como un hombre sin memoria, que no guarda el menor 
recuerdo de los hechos de la vida pasada” 
Ventosa Esquinaldo, 1993 

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia sanitaria y social de Lleida, una sucesión 
de instituciones y organismos diversos han sido los responsables 
de la atención a necesitados y enfermos, contando para ello con 
personal encargado del cuidado de los mismos. Sin embargo, se 
conocía muy poco acerca de quienes eran estos cuidadores, cuál 
era su cometido (cómo lo llevaban a cabo), el lugar que ocupaban 
dentro del sistema sanitario y social, así como las contraprestacio-
nes por su trabajo en el decurso del siglo XVIII. 

La primera piedra del Hospital de Santa María se colocó el 13 de 
abril de 1454, como consta en una lápida conmemorativa que 
existe en la parte izquierda de la entrada del edificio (1–7). 

A finales del siglo XVII, el hospital estaba distribuido en tres plan-
tas. La planta baja contaba con la capilla, la sala de cirugía, los 
lavaderos y el depósito de cadáveres. El primer piso estaba ocu-
pado por los hombres y el segundo por las mujeres. La economía 
de la casa estaba asegurada por unos nuevos censales y estaba 
servida por médicos y enfermeros. A pesar de ello, los leridanos 
identificaban al hospital como el último recurso a la hora de llevar 
a sus familiares enfermos (15). El inventario del hospital fechado 
el 4 de abril 1696 da a entender, a través del número de mantas y 
sábanas, que el número de enfermos oscilaba entre los 23 y 24 (8). 

Sabemos por este documento que cada cama de los enfermos se 
componía de unas tablas (posts y bancs), un jergón, un colchón 
de lana, dos sabanas, una almohada con su funda y dos mantas. 
Pocos, en comparación de la capacidad del hospital, que se esti-
maba en 200 plazas. 
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gara al hospital se le debía lavar la cabeza, con-
fesarlo y lavarle la ropa que llevaba, colocán-
dole después una camisa del propio hospital. 
En el momento del ingreso convenía registrar 
correctamente las ropas y las pertenencias del 
mismo, tras lo cual, el enfermero lo colocaba 
en la cama que le correspondiese. 

A lo largo de la Guerra de Sucesión, el hospital 
atendió a los militares enfermos, aumentando 
en número hasta un pico máximo en 1705, 
en el que la cifra llegó a las 7.226 estancias 
anuales, siendo tan sólo en el mes de diciem-
bre 2.052 los enfermos atendidos. Ese mismo 
año, el hospital obtuvo 71 libras y 13 sueldos 
por la atención prestada a los militares; la re-
muneración que debía recibir el hospital por 
cada soldado atendido había sido estipulada 
con anterioridad. 
 
Tras la Guerra de Sucesión (1702-1714) una 
parte del establecimiento pasó a ser militar, de-
nominándose desde ese momento Hospital del 
Rey. Se requisaron además la farmacia, el ce-
menterio y el horno. La asistencia a los militares 
enfermos corría a cargo del propio personal del 
Hospital de Santa María. Los militares enfermos 
satisfacían una cuota diaria por enfermo de un 
pan de munición, que en aquellos años valía 
unos 7 dineros (8–10). 

En el año 1735, se realizó un nuevo inventario 
del hospital en el que se plasma el número de 
camas que existían en aquel momento, siendo 
13 de hombres y 10 de mujeres. Resulta tam-
bién interesante la descripción realizada de las 
diferentes salas del establecimiento: el cuarto 
del prior, la sala, el cuarto del vicario, el cuar-
to donde se guardaba la leña, los cuartos de 
los hombres y de las mujeres por separado, el 
cuarto para la ropa sucia de los enfermos, la 
enfermería, el cuarto para los infantes, la coci-
na, el almacén, la entrada de la casa y el cuarto 
adjunto, la sacristía, la iglesia, el campanario y 
la Casa de Comedias (8). 

De la enfermería detalla que hay dos garrafas 
de cobre, un calentador de cobre, una jeringa 
de cobre, dos tinajas grandes para poner agua, 
tres cántaros, una pala de hierro, una marmita 
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para el servicio de los enfermos y una vasija de 
madera para fregar, entre otros utensilios. 

Según el censo de Floridablanca de 1787, en 
el Hospital General de Lleida (como también se 
conocía al Hospital de Santa María) en aquellos 
momentos estaban prestando servicios 3 cape-
llanes, 1 empleado (sin especificar sus funcio-
nes), 3 facultativos, 4 sirvientes y tres enferme-
ros para asistir a 24 enfermos (8). 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Reconstruir y dar visibilidad a las personas res-
ponsables de los cuidados de enfermería y su 
contribución a la asistencia social en el antiguo 
Hospital de Santa María a lo largo del siglo XVIII. 

METODOLOGÍA

La presente investigación se ha realizado desde 
el doble enfoque paradigmático, interpretativo 
y sociocrítico, por considerar se adhiere mejor 
al tema de estudio; todo ello bajo la visión no 
simplista de la historia que aporta la Escuela de 
los Annales.

El espacio social e histórico en el que se enmar-
ca este estudio de investigación es el de Lleida 
ciudad; la temporal, el siglo XVIII en el antiguo 
Hospital Santa María de Lleida. 

Se trata de un estudio histórico de tipo cualita-
tivo porque no aspira a medir las informaciones 
sobre los sujetos del estudio, sino que trata de 
darlas a conocer describiendo características y 
su influencia a lo largo del tiempo. Aunque se 
enmarque como investigación cualitativa, con-
tiene datos numéricos, de tipo secuencial para 
conseguir un conocimiento histórico relativo a 
la historia de la enfermería (11–14). 

Los sujetos principales de estudio todas aquellas 
personas que trabajaron como cuidadores apor-
tando cuidados de enfermería en el siglo XVIII 
en Lleida en el antiguo Hospital Santa María. 

Para la búsqueda de las fuentes se han tenido 
en cuenta dos características fundamentales: la 
fiabilidad y su adecuación. Para el análisis de la 

primera característica se ha tenido en cuenta la 
autenticidad de las fuentes (mediante técnicas 
de datación y el análisis de la historia de la fuen-
te), la depuración de la información (utilizando 
la coherencia interna de la fuente y la compro-
bación externa de la información) y la contextua-
lización (mediante técnicas de clasificación do-
cumental y comparando diversas fuentes) (13,15). 
 
Las fuentes históricas utilizadas han sido prin-
cipalmente las escritas no narrativas de do-
cumentos y bibliografía de referencia (13). 
Comprendiendo éstas: ordenanzas y estatutos, 
libros de contabilidad, capbreus o libros de 
patrimonio hospitalario, protocolos notariales, 
testamentos y legados, libros de expósitos y li-
bros de óbitos (207). 

La información obtenida proviene de archivos, 
bases de datos y bibliografía de referencia. Los 
archivos consultados han sido en su gran ma-
yoría nacionales, provinciales y municipales. 

A lo largo de todo el estudio se han seguido 
las normativas de reproducción y divulgación 
documental establecidas por cada uno de los 
archivos, siempre solicitando las autorizaciones 
oportunas. 
 
RESULTADOS 
 
Se han podido identificar diversos profesionales 
con funciones concretas como las de asistir a 
las cuadras, la realización de sangrías, la prác-
tica de las primeras curas, la administración de 
medicinas y entierro de los enfermos. 

Los primeros Spitalers del Hospital de Santa 
María ya se han identificados en 1450 fueron 
Anthoni Gai y Domingo Bertran (que sustituye 
al anterior cuando fallece), encargados de lim-
piar la ropa, tener el edificio limpio y atender 
tanto a los enfermos como a los pobres según 
“son poder e saber” práctico, recibiendo a cam-
bio doce libras jaquesas y manutención (16,17). 

Los profesionales identificados dedicados a los 
cuidados en el Hospital de Santa María a lo lar-
go de este periodo han sido 88, de los cuales 
existieron 10 matrimonios. Estos profesionales 
tenían denominaciones diversas, como las de 
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enfermero, enfermera, ayudante de enfermero, 
y que en algunos casos se ligaba a una tradi-
ción familiar. 

De los apuntes de gastos por salarios del año 
1703 interesa destacar que los enfermeros co-
braban 4 libras con 8 sueldos por cada enfermo 
que enterraban. Es un periodo correspondiente 
a la Guerra de Sucesión, por lo que se supone, 
que el número de difuntos debió aumentar. 

El sueldo se mantuvo tanto para los años 1704 
y 1705 para el enfermero. En el año 1706, el 
sueldo se aumenta a 42 libras el mes 85. No se 
especifica el motivo de tal cambio, pero pode-
mos suponer que corresponde a un momento 
del proceso bélico bastante álgido. Para ese 
año, el Prior era Pere Llobera. 

La aparición de la mujer enfermera contratada 
para llevar a cabo cuidados aparece reiterativa-
mente a lo largo de las anotaciones de gastos 
del Hospital de Santa María, incluso llegando 
a proponer la necesidad de una ayudanta para 
ella, como ocurrió el 25 de febrero del año 1706. 

Según el libro de cuentas del Hospital Gene-
ral de Lleida en el año 1712, el enfermero del 
mismo cobró por seis meses 168 libras, calcu-
lándose en unas 21 libras por mes. El Prior en 
aquellos momentos del Hospital era Jaume Fal-
co, pasando en 1713 a ser Geronim Oliver. 

En 1715 pasaron a ocupar el cargo de enferme-
ros Albert Soriaga y su mujer con un sueldo de 
13 libras al mes, por lo que se les había reduci-

do el salario con respecto a los anteriores. A lo 
largo de los años 1718 al 1722 no se especifica 
en los libros de cuentas el nombre de los enfer-
meros que trabajan en el Hospital, aunque sí el 
salario que recibían y que se mantuvo durante 
un tiempo. Se deduce por la fecha, que durante 
este periodo se mantuvieron como enfermeros 
del establecimiento Albert Soriaga y su mujer. 

En el año 1721, manteniéndose como Prior del 
Hospital de Santa María Geronim Oliver, el en-
fermero y la enfermera del hospital, además de 
su salario de 144 libras anuales para ambos, 
recibieron dos arrobas de aceite y doce cargas 
de leña, suficientes para subsistir durante un 
año. Situación que se repitió dos años más tar-
des y que se mantuvo durante el año siguiente, 
así como la asignación de aceite y de leña para 
uso propio. Esta doble remuneración aparece 
repetitivamente en los libros como pasó en el 
año 1729. 

A lo largo del año 1732, los enfermeros del 
Hospital de Santa María eran Francisco Comes 
y su mujer Teresa Comes, apareciendo también 
en el año 1735 con una remuneración por seis 
mesos de 72 libras junto con aceite y leña. 

Una año más tarde, en el listado de los salarios 
queda muy bien descrita la plantilla del Hospi-
tal de Santa María, quedando compuesta por 
el Rdo. Joseph Miranda, el Rdo. Josep Felip, los 
cirujanos Bernat Blet y Joan Lapenya, el cirujano 
supernumerario Manuel Gil, el apotecario Do-
mingo de Dios, el Rdo. Joseph Querol, el procu-
rador Nicolau Picons, los enfermeros Francisco 

Documento: 
Inventario del Hospital 
Santa María de 1735. 
Inventario de bienes muebles 
del hospital de 1735.
Aparecen los cuartos de los hombres 
y de las mujeres por separado, de la 
enfermería y de los infantes. 

CAT AML. Fons Pia Almoina. Deliberacions 
de la Junta de 1712-1735. VOL 105/345, 
f54r-54v. 
 
CAT AML. Fons Pia Almoina. Deliberacions de 
la Junta de 1712-1735. VOL 105/345, f54v 

A.D.L. Bisbe Torres i Cuadrado 1784-
1816. Lligall1. Carpeta 1. Bisbe Torres nº1. 
Beneficència. Papeles pertenecientes al 
Hospital de Lérida (no foliado). Fechada el 
22 de julio de 1795. No foliado.
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Prior y las criadas Teresa Cendra y Teresa Roig. 
 
Teresa Comes enfermó durante un mes en 
1738, durante el cual no se le pagó su salario, 
lo que da pie a considerar que se les contrata-
ba por obra. Ese mismo año y el siguiente, se 
registró el pago a Albert Sorriaga como enfer-
mero jubilado, así como la entrega de 48 libras 
a Lorenzo Gonzales por sus servicios de ocho 
meses como enfermero extraordinario. Teresa 
Comes o Corbella continuó siendo enfermera 
tras enviudar en el año 1737. 

Cuatro años más tarde, lo que llama la atención 
de los salarios es que todos los trabajadores su-
fren un descenso en su remuneración a excep-
ción de la enfermera Teresa Comes o Corbella, 
que se mantiene en las nueve libras al mes jun-
to con su parte de leña y aceite. 
 
De 1739 a 1744 no es posible conocer los sa-
larios al no existir documentación al respecto 
en el Arxiu Municipal de Lleida. A partir de en-
tonces el formato en cómo se justifica el salario 
de los trabajadores dentro del gasto ordinario 
se modifica e incluso también se unen los sala-
rios de diferentes profesionales. Un ejemplo de 
ello es que, en alguno de los registros, incluyen 
en el mismo pago tanto al enfermero como al 
cabrero, por lo que no queda clara ni su remu-
neración ni si tenían funciones muy diferentes. 
Resulta curioso como independientemente del 
sexo de la persona que cuidaba, el salario era el 
mismo, nueve libras al mes, que ya se le paga-
ban anteriormente a Teresa Comes o Corbella, 
incluso habiendo pasado varios años, como 
por ejemplo, en el año 1747 con la retribución 
dada a los enfermeros Josep Casalet y Batiste 
Arnes, o la del enfermero para el año 1749 en 
virtud de asistir a los enfermos a razón de nue-
ve libras más aceite y leña. 
 
Durante los tres primeros tres meses de 1763, 
se necesitaron un mayor número de enferme-
ros (sumando un total de 25 enfermeros), para 
hacer frente al paso de las tropas francesas por 
la ciudad de Lleida. Éstos fueron contratados 
incluso por días, como Joseph Altadil que lo 
contrataron por 24 días para asistir las cuadras. 
Además, aparece entre el listado el enfermero 

mayor, en la figura de Jaume Forn, sin especifi-
car cuáles eran sus funciones. 
 
Como consecuencia de estas graves necesida-
des que tenía el establecimiento, el 3 de febre-
ro, se exoneró a Agustí Altadill, considerarlo 
“persona hábil y de tot desempeño”, de realizar 
las sangrías del centro buscándose a otro para 
este cometido. 
 
A éstos, se les añadieron Ramon y Rosa Soler, e 
Isidro Font como enfermeros que desempeña-
ron sus funciones en 1764, con un salario de 
216 libras anuales. En años posteriores, conti-
núan apareciendo los primeros, manteniendo 
su salario; así como Agustí Altadill, que aparece 
con funciones de asistente de cuadras, para cu-
rar y sangrar los enfermos o realizarles las pri-
meras curas. 

Ya durante la década de los años ochenta, con-
tinúan apareciendo matrimonios dedicados a 
la asistencia de los enfermos. Entre 1784-1786 
aparecen Francisco y Teresa Vidal y en 1788, Se-
bastiá y Mariangela Planer. 

En el año 1792 se llevó a cabo una relación de 
las personas que servían en el Hospital Santa 
María, siendo un total de 8 los individuos que 
permanecían en el mismo a diario, lo que nos 
da una idea de la situación que se encontraron 
las Hijas de la Caridad a su llegada. 

“Estado de los Individuos Servientes en el Hos-
pital Real y General de Lerida:

1. Juan Bautista Soldevila Prior 
su edad 42 años 
2. Don Jayme Camadall Vic 
su edad 50 años 
3. Don Domingo Caíno Capellani 
su edad 56 años 
4. Sebastian Planer Infermero 
su edad 49 años 
5. Mariangela Planer Infermera 
su edad 35 años 
6. Maria Rosich V[viuda] Ama de llabes 
su edad 54 años 
7. Maria Sendañer Moza 
su edad 21 años 
8. Isavel Sendañer donsella 
su edad 18 años”  
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aprovechando el movimiento reformista de los 
establecimientos asistenciales, por el que esta-
ba pasando el Principado en aquellos momen-
tos (59,81,82). Cabe agregar que cuando las 
hermanas regresaron de Francia, se establecie-
ron en un primer momento en el Hospital de la 
Santa Creu y Sant Pau para atender a los pobres 
enfermos y expósitos bajo unas condiciones de 
obediencia y respeto a seguir, y que habían sido 
firmadas y aceptadas por los Superiores de París 
el 13 de abril de 1790 (18–21). 
 
A los pocos meses de su asentamiento comen-
zaron a surgir los primeros conflictos con la 
Administración, llegando al punto de tener que 
marchar del establecimiento (18,22). 

Disponiéndose a regresar cada una a sus ca-
sas, Sor Manuela Lecina y Sor María Esperanza 
Blanc, emprendieron camino hacia Barbastro, 
pero a su paso por la ciudad de Lleida conocie-
ron la noticia que en dicha ciudad se encontra-
ba el Sr. D. José Murillo, Superior de la Casa de 
los Misioneros Paúles en Barbastro. Éste había 
sido llamado por el Obispo D. Jerónimo María 
de Torres para dar ejercicios al clero (24). 

Sabiendo los beneficios que aportaban las Hijas 
de la Caridad a los establecimientos de bene-
ficencia y conocedor de las graves deficiencias 
que existían en el hospital de la ciudad, el Obis-
po de Lleida inició el proceso para el estableci-
miento de las hermanas en Lleida; un primer 
paso fue la presentación del proyecto a la Junta 
del Hospital, como presidente de la misma que 
era (25,26). 

El Obispo D. Jerónimo María de Torres (1784-
1816) entendía que existía una situación de 
“decadencia de las rentas de este Hospital y 
la imposibilidad de sostener su instituto que 
ha sido siempre el recogimiento y curación de 
cuantos enfermos se le presentan sin excepción 
alguna” a lo que se unía la falta de enfermeros 
y sirvientes encargados del cumplimiento de 
sus obligaciones, por lo que veía en las Hijas de 
la Caridad la oportunidad de que dicho estable-
cimiento no fuera visto de manera repugnante 
y que las personas no quisieran acudir a él para 
remediar sus dolencias (2,25,26). 

El hospital con que se encontraron las herma-
nas, era un centro con importantes carencias 
de recurso, de “impuntual asistencia de los 
enfermos por falta de enfermeros y sirvientes” 
que cumplieran puntualmente con sus funcio-
nes; y siendo la causa de que muchos vecinos 
morir en sus casas por la repugnancia que les 
provocaba la asistencia que se llevaba a cabo 
en el hospital. 

El inicio de la prestación del servicio por par-
te de las hermanas se adelantó al permiso real 
ante las graves deficiencias del hospital que 
contaba con escasos recursos, con unos enfer-
mos que sufrían penurias hasta el extremo de 
pensar en cerrar el establecimiento por la re-
pugnancia que daba a los vecinos. Así pues, el 
25 de noviembre de 1792, se firmó el acuerdo 
para que las Hijas de la Caridad se encargasen 
del establecimiento. 

Sor María Esperanza Blanc, Sor Rosa Grau, Sor 
María Paula Puig y Sor Antonia Burgon fueron 
las primeras en establecerse y eligiendo como 
Superiora a la primera. El primer contrato que 
se establece con las Hijas de la Caridad data 
del 30 de noviembre de 1792 autorizando en 
aquel momento un número de cuatro herma-
nas150 para que realizasen los servicios; número 
que podía aumentar en función de las necesi-
dades con la correspondiente autorización de 
la administración (29,30).

En la copia manuscrita de la contrata quedan 
descritos los 13 puntos a seguir por parte de 
las Hijas de la Caridad en Lleida, especifican-
do en el primero152 que se debían encargar del 
régimen y cuidados de los pobres enfermos 
del hospital siguiendo sus propias reglas. En el 
segundo, se les deja claro que dependerían de 
los administradores del centro, por lo que les 
debían rendir cuenta de los recursos económi-
cos, incluso de las ropas e inmuebles necesarios 
para la atención tanto de los enfermos como 
de los niños expósitos. 

El 4 de enero de 1793, la Junta de Señores Admi-
nistradores del Hospital Real y General de Lleida, 
deliberó que debido a que las cuatro hermanas 
que estaban asistiendo el establecimiento resul-
taban insuficientes para cumplir con todas las 
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hermanas más a su Superior el Padre José Murillo. 

El 25 de noviembre de 1793, la Junta del Hos-
pital acordó que una de las Hijas de la Caridad 
debía velar a los enfermos durante las noches, 
siempre que hubiese enfermos que lo necesi-
tasen; informando a la superiora para que lo 
llevase a término. 

Con fecha del 18 de diciembre de 1794, se en-
vió un informe a Su Majestad describiéndole las 
mejoras que habían aportado hasta el momen-
to las Hijas de la Caridad al Hospital de Santa 
María. Estas mejoras pasaban por reformas en 
la salubridad y atención continuada de los en-
fermos. Por la confianza que en ellas se tenía, 
se les llegó a entregar el manejo económico 
diario del centro. 

Los conflictos con el resto del personal fue-
ron expresados desde el primer momento en 
las Constituciones del año 1797 y en las que 
la propia Junta Administrativa expresaba que 
“[…] si la envidia se ha atrevido á esparcir vo-
ces que han podido prevenir al Público contra 
ellas [refiriéndose a las Hijas de la Caridad]”226, 
en un intento por justificar el buen quehacer 
que las hermanas estaban llevando a cabo en 
el centro. Hecho que deja entrever que existió 
una pérdida de poder y de funciones para el 
resto del personal de enfermería con la llegada 
de las hermanas al Hospital de Santa María, por 
lo que el clima laboral diario, al principio, no 
debía ser el más favorable para el trabajo en 
equipo. 

Sor María Esperanza Blanc como Superiora, 
“Hermana Sirviente”, “Madre Priora” o “Her-
mana Maÿor de la Caridad” en ausencia del 
mayordomo del hospital asumía la gestión del 
dinero que el establecimiento recibía de la ad-
ministración. 

Las tareas administrativas y de gestión desarro-
lladas por Sor María fueron de índole diversa, 
como puede verse en el hecho de que se le re-
criminara el no haber facilitado las fes de bau-
tismo de los expósitos ingresados en el Hospital 
en el año 1796. Tres años más tarde, recibió 
100 libras con el encargo de comprar mantas 

para las camas de los enfermos, y a finales de 
ese mismo año, recibió dinero para la compra 
de lana para 24 colchones y para las telas ne-
cesarias para cubrirlos; se le entregaron en ese 
momento 255 libras para dicho gasto. 

El número de Hijas de la Caridad que llegaron 
a figurar en el hospital a lo largo de 1803 era 
de seis; a saber: Sor María Blanc, Sor Antonia, 
Sor Theresa, Sor Mariangela, Sor Raÿmunda y 
Sor Catalina.

DISCUSIÓN

Los hospitales del siglo XVIII presentaban graves 
deficiencias de personal y materiales, de finan-
ciación económica y de deterioro de su imagen 
social dentro de la sociedad, situación que per-
maneció en el tiempo siendo denunciado por 
la propia Concepción Arenal; este también fue 
el caso del Hospital de Santa María, un hos-
pital cuyo deterioro era visto por la población 
de forma repugnante considerándolo como el 
último lugar a donde ir en caso de enfermedad. 
La situación de profundas carencias sanitarias y 
de deterioro de la imagen del centro llevó a los 
administradores del hospital de Lleida plantear-
se la manera de solucionarla (8,34). 

A lo largo del siglo XVIII, se han logrado identi-
ficar un total de 88 personas que desarrollaron 
tareas, actividades o funciones orientadas a cu-
brir las necesidades de cuidados de las perso-
nas enfermas y necesitadas en el Hospital de 
Santa María, precisando para ello del aval de 
sus superiores y basado en un proceso de en-
trenamiento que los capacitaba. 

Este personal de enfermería bajo diferentes 
apelativos de: hospitalero/“Spitaler”, enferme-
ro, enfermera, enfermero supernumerario, en-
fermero mayor, segundo enfermero, barbero, 
practicante o asistente de cuadras. Esta última 
denominación ligada a una mínima formación 
teórica, pero de gran carácter práctico (35,36). 

Eran personas que cuidaban sin formación 
previa, basándose en un aprendizaje empírico 
fruto de la experiencia y observación de otras 
personas que cuidaban en el mismo centro. 
De entre ellos, se ha podido constatar que 10 
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lalero o enfermero del marido y su mujer, que 
llevaban a cabo la asistencia a los enfermos del 
Hospital de Santa María, haciendo posible que 
se reafirmara la idea de una identidad laboral 
compartida, con la mujer asistiendo por dele-
gación del marido, tal como define este con-
cepto Teresa Ortiz y que forma parte, desde mi 
punto de vista, del origen que han tenido los 
cuidados de enfermería en instituciones sanita-
rias en nuestro país y del proceso de feminiza-
ción de los mismos (37,38).  
 
Entre 1700 y 1814 fueron un total de 14 las 
mujeres que desarrollaron funciones de perso-
nal de enfermería en el Hospital de Santa María, 
suponiendo un quince por ciento del total de las 
personas identificadas; de las cuales sólo una 
lo hizo sin estar asociada a una pareja alguna. 
 
Como nos recordaba Carmen Domínguez, des-
de el origen de la humanidad, el cuidado había 
estado relegado a la esfera más íntima de las 
comunidades, dentro del ámbito doméstico 
siendo una actividad no remunerada y banali-
zada por llevarse a cabo mayoritariamente por 
mujeres. Lo que, en sus inicios, no supuso un 
valor añadido dentro del mercado productivo 
como consecuencia de la construcción social 
existente, basada en un modelo social andro-
céntrico y que fomentó la domesticidad laboral 
de la mujer, llegando a generar un modelo de 
enfermera basado en un enfoque maternal de 
los cuidados que ha perdurado durante todo el 
siglo XX (39–41). 

En cuanto a las Hijas de la Caridad se han sido 
identificado 11 hermanas que desarrollaron su 
labor en el Hospital de Santa María, suponien-
do el paso de los cuidados a manos de las mu-
jeres consagradas (42–44). 
 
Las contraprestaciones en especie como com-
plemento salarial no resultaban nuevas en el 
Hospital de Santa María, ni en otros centros, 
como Isabel Fargues y Roser Tey también mani-
fiestan sucedía en el Hospital de la Santa Creu. 
Recordemos que los primeros spitaleros Antho-
nio Gai o Domingo Bertran, recibieron tam-
bién junto a sus salarios, pagos en especie que 
complementaban su remuneración. Lo curioso 

radica en la desproporción del salario para la 
realización del mismo trabajo o incluso por el 
hecho que en determinados periodos, las her-
manas tenían mayores competencias que los 
propios enfermeros (45,46). 

Esas primeras hermanas que llegaron a Lleida, 
eran mujeres pertenecientes a una sociedad en 
la que el rol que tenía la mujer pasaba por deci-
dirse entre dos salidas, la de dedicarse a la fami-
lia bajo una visión de sumisión o la de dedicarse 
a una vida religiosa que les permitía formarse 
en ámbitos como el sanitario o el de la educa-
ción. Por lo tanto, podemos hablar de mujeres 
progresistas que, junto a su vocación principal 
de carácter religioso y espiritual, también se de-
cantaron por la posibilidad de formarse y libe-
rarse de esa subordinación patriarcal en contra 
de los cánones marcados para su género, y que 
venían muy influenciadas por las ideas revolu-
cionarias que habían impregnado la sociedad 
francesa en ese final del siglo XVIII (277–279). 

El compromiso vocacional de estas mujeres con 
la ciudad y sus habitantes se puso de manifies-
to en diferentes momentos de su presencia en 
Lleida. Es destacable la labor que Sor María 
Blanc llevó a cabo en los primeros momen-
tos de su llegada al Hospital de Santa María, 
aplicando lo aprendido en Francia en cuanto a 
cuidados e higiene, y esforzándose en aumen-
tar sus conocimientos en cuanto al cuidado de 
nuevos tipos de curas de heridas, como fue du-
rante la Guerra del Francés (50–52). 

CONCLUSIONES
 
Las personas encargadas de los cuidados de 
enfermos y necesitados en el Hospital de San-
ta María de Lleida a lo largo del siglo XVIII y 
concretamente, en el Hospital de Santa María, 
eran tanto hombres como mujeres laicas; re-
presentando las mujeres un 15 % del personal 
de enfermería, en su mayoría por delegación 
de rol y no por contrato directo. Han sido iden-
tificados un total de 88 personas encargadas 
de cuidar bajo diferentes denominaciones a lo 
largo de este periodo; desde los primeros spita-
lers, a los enfermeros y enfermeras, ayudantes 
de enfermero, enfermero mayor, asistente de 
las cuadras, barberos, o practicantes. 
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funciones: “asistir las cuadras”, dar medicinas, 
“curar y sangrar”, e incluso durante la Guerra 
de Sucesión, se les pagaba por enterrar a los 
muertos del hospital. Se constata también que 
existió promoción profesional entre el personal 
de enfermería. 
 
Las mujeres se iniciaban en los cuidados en 
el Hospital de Santa María compartiendo el 
papel de hospitalero o enfermero del marido 
asumiendo un rol por delegación, no obstan-
te, a la muerte de éste seguían con su trabajo 
de enfermera, siendo un total de 10 los matri-
monios identificados con una identidad laboral 
compartida. 
 
El centro de los cuidados eran los pobres en-
fermos y necesitados. Los cuidados se llevaban 
a cabo en un entorno de escasos recursos, con 
graves carencias sanitarias y de salud pública, 
que se sumaron a los conflictos bélicos como 
el de la Guerra de Sucesión que se sucedieron 
en dicho periodo. El Hospital de Santa María 
llegó a ser visto por la población como el último 
lugar al cuál acudir para cuidarse a finales del 
siglo XVIII. 

Desde el inicio del funcionamiento del Hospital 
de Santa María el personal de enfermería re-
cibió contraprestaciones a sus servicios en for-
ma de salarios y en especie: como trigo, aceite, 
leña y hospedaje en algunos casos; como com-
plemento salarial o bien como plus de agrade-
cimiento a su buen hacer. A partir del siglo XVII 
no hubo diferencias salariales entre enfermeros 
y enfermeras. 
 
Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl 
fueron solicitadas por los administradores del 
Hospital de Santa María de Lleida para hacerse 
cargo de enfermos y necesitados debido a la 
deplorable situación sanitaria que atravesaba el 
centro a finales del siglo XVIII, especialmente 
por la falta de cuidadores cualificados y por las 
innovadoras corrientes higienistas que estaban 
impregnando el país. 
 
Se trataba de mujeres perfectamente forma-
das en cuidados que se fundamentaban en el 
ideario de San Vicente de Paúl, en las regla-

mentaciones en cuidados de la congregación y 
en manuales tan destacados en la época como 
el del Dr. Carrère; demostrando gran desarro-
llo competencial como enfermeras en conoci-
mientos, habilidades y actitudes de asistencia 
y docencia que complementaban con comple-
jas funciones de gestión en ámbitos diversos 
(como fueron la farmacia, los servicios de qui-
rófanos, desinfección y radiología, o la propia 
gestión del personal a su cargo).

Cuidaron desde un primero momento de po-
bres y necesitados, niños y ancianos en el Hos-
pital de Santa María, intensificando sus cuida-
dos en periodos epidémicos como en periodos 
bélicos (Guerra del Francés) asistiendo a milita-
res, a pesar de que su labor no fue reconocida 
ni formalizada hasta principios del siglo XX, en 
que se les permitió oficialmente asistir en hos-
pitales militares. 

Por su labor, llegaron a ser consideradas las ver-
daderas enfermeras del Hospital Santa María, 
siendo también las encargadas de llevar el ma-
nejo económico y diario de estos centros.[] 
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GENT GRAN I VIOLÈNCIES VISCUDES: 
RADIOGRAFIA D’UNA REALITAT 

COMPLEXA ENCARA PER DESCOBRIR
Per Maravillas Torrecilla 

Doctora en Investigació en Cures d’Infermeria per la Universidad de Murcia (UM)
Personal investigador postdoctoral

Departament d'Infermeria i Fisioteràpia. Universitat de Lleida (UdL)
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Com cada curs acadèmic, des de fa ja quatre 
anys, els passats 29 i 30 de novembre es van 
celebrar les "IV Jornades Dialogant amb les 
Teories", fruit de l'esforç del Grup d'Estudis So-
cietat, Salut, Educació i Cultura (GESEC) de la 
Universitat de Lleida (UdL).

En aquesta edició, la temàtica central va res-
pondre al títol "Gent gran i violències viscudes: 
radiografia d'una realitat complexa encara per 
descobrir", amb la finalitat d'oferir un espai de 
reflexió sobre aquest greu problema social i 
de salut: el maltractament cap a les persones 
grans. L'acte d'inauguració va anar a càrrec 
d’en Fidel Molina –investigador principal del 
GESEC–, Joan Blanco –degà de la Facultat d'In-
fermeria i Fisioteràpia (FIF) de la UdL– i Mont-
serrat Gea –vicedegana de  la FIF-UdL i investi-
gadora del GESEC–.

Durant el primer dia de la jornada, es va cele-
brar la conferència inaugural de la mà de Car-
men Sánchez, sociòloga i treballadora social 
experta en violència i gent gran. Seguidament, 
es va lliurar el premi de la I Convocatòria de la 
Càtedra Fundació ASISA-UdL "Salut, Educació i 
Qualitat de Vida" a Montserrat Gea per la seva 
tesi doctoral: "The law of the State against the 
Law of Nurses: A study on the acces to and 
utilization of Health and Social Services by un-
documented immigrant women in Spain".

A continuació, es va dur a terme la taula rodo-
na: "Violència i gent gran des de la perspectiva 

multidisciplinària", moderada per Miquel Àngel 
Calderó –infermer i secretari del Col·legi Oficial 
d'Infermeres i Infermers de Lleida (COILL)– i que 
va comptar amb la participació de Julia Pérez 
–coordinadora del projecte europeu STOPVIEW 
contra la violència de dones grans–, Montserrat 
Viladrosa –assessora jurídica del COILL–, Carme 
Marquilles –infermera i formadora en Atenció 
Primària sobre violència de gènere–, Pilar Plane-
lla –cap de la Unitat Tècnica de l'Àrea de Promo-
ció de la Gent Gran i del Voluntariat de l'Ajunta-
ment de Lleida– i Vicent Sus –Mosso d'Esquadra 
de la Unitat d'Atenció a la Víctima–. Gràcies a 
les aportacions de cada membre de la taula, 
es va poder adquirir una visió completa sobre 
l'abordatge del maltractament cap a la gent 
gran, des dels diferents serveis d'assistència.

El segon dia va començar amb la ponència "Pre-
venció de les violències en les persones grans. 
Violència, vellesa i feminisme. Necessitat d'ava-
luació, de trencar estereotips i empoderar les 
dones grans", de Vanessa Zorrilla, doctora en 
Enginyeria i Sociologia i investigadora del grup 
Institut Universitari d'Estudis de Gènere de la 
Universidad Carlos III de Madrid. A més, tot 
seguit, es va desenvolupar la taula rodona "Els 
mitjans de comunicació i la gent gran: violència 
i invisibilitat", moderada per Rafa Gimena, peri-
odista i president del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya - Demarcació de Lleida. La taula va 
comptar amb la presència d'Eva Leal –doctora 
en periodisme, editora i directora de la publi-
cació Maduresa Activa–, Vanessa Pi –periodista 

JOAN BLANCO, PAQUITA SANVICÉN, FIDEL MOLINA I MONTSERRAT GEA. 
Foto ©Estela Barbancho/MISSATGES
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Ribé –periodista i director del diari La Mañana– 
i Rebeca Ríos –periodista de societat del diari 
Segre-–. El debat va suposar una interessant 
reflexió sobre les realitats i reptes sobre com 
es tracta aquesta problemàtica en l'àmbit de 
la informació.

D'altra banda, i de forma transversal, durant 
els dos dies de la jornada va tenir lloc l'expo-
sició de les comunicacions orals de treballs i 
projectes de professionals i estudiants.
En la categoria de professionals vam comptar 
amb l'exposició de la comunicació oral: "Pre-
venció primària i secundària davant la sospita 
de negligències en persones grans", presenta-
da per la infermera Maria Àngels Teixidó, que 
va posar de manifest la importància de la for-
mació sanitària específica i va presentar la po-
sada en marxa d'intervencions des de diferents 
nivells de prevenció, en famílies amb sospita 
d'alguna problemàtica d'aquest tipus de mal-
tractament, dins el nucli familiar.

Pel que fa a la participació de l'alumnat, es-
tudiants d'Infermeria de segon curs van tenir 
l'oportunitat de posar veu a les seves reflexions 
i treballs en dues prestigioses sales d'esdeveni-
ments, com són la sala Víctor Siurana, a l'edifici 
del Rectorat; i l’auditori de l'Edifici Transfronte-
rer del Campus de Cappont.

Alguns dels temes abordats van ser reflexions 
sobre: "Moviments associatius de suport a la 
gent gran". Entre algunes de les citades es tro-
ben: FATEC (Federació d'Associacions de Gent 
Gran a Catalunya), Fundación Amigos de los 
Mayores "Avismón-Catalunya", Fundació Cata-
lunya, La Pedrera, PIMA, ALMMA, ASHES, Creu 
Roja i Ashoka. A través d'aquest treball, es van 
familiaritzar amb els recursos disponibles que 
impulsen la participació de la gent gran, de-
fensen els seus drets i porten a terme activitats 
de sensibilització social. 

A més, un dels treballs va desenvolupar el tema 
central de la jornada i, sota el títol: "Violència a 
la gent gran", va reflectir dades sobre la mag-
nitud d'aquest problema, va identificar quins 
són els factors de risc i va nomenar les diferents 
formes de manifestació del maltractament cap 

a les persones grans. També, es va presentar 
un treball anomenat: "Estratègies d'intervenció 
davant del maltractament a persones grans, 
des de l'àmbit sociosanitari", que aportava in-
formació sobre com es pot prevenir i quines 
són les estratègies de diagnòstic i intervenció 
des dels serveis socials i de salut. Amb això, els 
alumnes van aconseguir identificar el seu pa-
per actiu en la protecció de les persones grans, 
des del seu futur àmbit professional.

Altres treballs van tractar sobre el   "Dia interna-
cional de la gent gran" i "El dia mundial de presa 
de consciència sobre l'abús i el maltractament 
en la vellesa", projectes en els quals s'esmenta 
la importància de la visibilització d'aquest pro-
blema i que van aconseguir prendre contacte 
amb el desenvolupament i evolució dels drets 
de les persones grans.

D'altra banda, a una part de l'alumnat se li va 
oferir la possibilitat de desenvolupar treballs 
sobre violència de gènere, tema abordat en 
anteriors edicions d'aquestes jornades i que 
continua sent un compromís de l'educació uni-
versitària per tal de garantir espais de reflexió i 
promoure la igualtat de gènere.

Finalment, cal destacar que, per a la majoria 
d'estudiants, aquesta va ser la seva primera ex-
periència d'exposició davant d'una audiència, 
fora de l'entorn conegut, les aules de la facul-
tat. Van superar aquest repte amb èxit i l'ex-
periència els acompanyarà en les seves futures 
i necessàries ocasions d'exposició de treballs 
científics sobre la nostra professió.

Les jornades, dirigides principalment a profes-
sionals i estudiants universitaris d'Infermeria i 
Treball Social, es van celebrar sota la coordi-
nació de les professores de la Universitat de 
Lleida, Montserrat Gea (Facultat d'Infermeria i 
Fisioteràpia) i Paquita Sanvicén (Facultat d'Edu-
cació, Psicologia i Treball), que van comptar 
amb la col·laboració dels membres dels comi-
tès científic i organitzador, aquest últim for-
mat per Álvaro Alconada, Maravillas Torrecilla, 
Roland Pastells, Judith Roca, Eva Barallat, Fran 
Rubí, Erica Briones, Joan Blanco, Teresa Torres 
i Deli Miró.[]
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TAULA RODONA “VIOLÈNCIA I GENT GRAN DES DE LA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINÀRIA”. 

TAULA RODONA “ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I LA GENT GRAN: VIOLÈNCIA I INVISIBILITAT”.
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“Si els sectors 
d’atenció primària 
i serveis socials; 
que són els que 
majoritàriament 
detecten, avaluen 
i tracten el 
maltractament 
a la gent gran; 
no disposen dels 
recursos suficients, 
el maltractament de 
la gent gran seguirà 
estant silenciat”
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MONTSERRAT VILADROSA és Ajudant 
Tècnica Sanitària, per la Universitat 
de Barcelona, des del 1973. Diplo-
mada Universitària en Infermeria per 
la UNED el 1985; llicenciada en Dret 
per la Universitat de Lleida (1997) i 
advocada en exercici, des de llavors, 
en l’especialitat de dret civil, família 
i sanitari. Assessora jurídica del Col-
legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Lleida (COILL), Viladrosa forma 
part de la societat catalana d’advo-
cats de família i de l’associació es-
panyola de dret sanitari. A més, ha 
estat professora responsable i do-
cent de l’assignatura “Bioètica i Dret 
Sanitari”, del Títol Propi de l’Escola 
Universitària d’Infermeria en Ciències 
Sanitàries. Infermeria, i ha col·laborat 
com a docent amb la Facultat de Me-
dicina de la UdL en l’assignatura de 
“Bioètica”(des del 2003 al 2008). Fi-
nalment, ha participat com a docent 
en diversos cursos i seminaris impar-
tits a l’Escola Universitària d’Inferme-
ria de Lleida.

entrevista Sara Bobet

foto Estela Barbancho

MISSATGES

entrevista
Quan parlem de maltractament a les per-
sones grans... de què estem parlant exac-
tament? Estem parlant de violència. Violència 
centrada en l’abús de poder des d’una posició 
de relació i de confiança que constitueix una 
violació dels drets humans. L’abast d’aquest 
exercici de violència sobre els més grans és am-
plíssim, ja que inclou el maltractament físic, se-
xual, psicològic o emocional, l’espoli econòmic, 
l’abandonament, la negligència i qualsevol al-
tre mitjà pel qual es causi un detriment greu 
de la seva dignitat i manca de respecte. L’OMS 
la considera la forma més oculta de violència, 
la més silenciada, més desconeguda i la menys 
tractada i la defineix com “un acte únic o repe-
tit que causa dany o patiment a una persona 
d’edat, o la falta de mesures apropiades per 
evitar-ho, que es produeix dins d’una relació de 
confiança”.

Parlem a més d’un problema social, de pèrdua 
de valors, quan la societat priva a les persones 
grans del confort i la qualitat que mereixen i 
resta impassible quan detecta abusos sobre les 
persones grans amb una minsa capacitat de 
defensar els seus drets i la seva pròpia dignitat.
Els àmbits en què es produeixen aquests mal-
tractaments i que molt bé classifica el Protocol 
Marc i Orientacions d’Actuació contra el mal-
tractament a les persones grans, publicat per la 
Generalitat de Catalunya són bàsicament tres:

1. Àmbit familiar. Es refereix al que pateixen 
les persones que viuen al seu domicili o dins 
d’un context familiar o de confiança. En aquest 

Montserrat Viladrosa 
Assessora jurídica del COILL 

i especialista en bioètica



56  inf  MARÇ  2018

en
tre

vis
ta cas són els fills els que, majoritàriament, in-

fereixen el maltractament, fet que abona que 
altres familiars i, fins i tot, les parelles sentimen-
tals, veïns i amics normalitzin com habitual un 
tracte indigne.

2. Àmbit institucional. La violència insti-
tucional és la que es produeix en diversitat 
d’establiments prestadors de serveis de salut, 
sociosanitaris i de serveis socials (hospitals, ge-
riàtrics, centres de dia, etc.). La diferència entre 
els autors de l’àmbit familiar i els de l’àmbit 
institucional és que aquests són persones que 
tenen l’obligació legal o contractual de propor-
cionar a les persones grans cures, benestar i 
protecció i no ocupen el lloc d’una persona de 
confiança, sinó que ostenten envers elles una 
relació jurídica.

Les formes més freqüents de maltractament 
institucional o vulneració de drets són el con-
finament amb mitjans no autoritzats, bé amb 
substàncies químiques, bé amb barreres físi-
ques, l’aïllament com a càstig o per comoditat 
del personal i la contenció mecànica per l’aug-
ment de grau.

Són exemples d’actes abusius que atempten 
contra la seva dignitat quan es lliga de mans 
al pacient, quan no se li canvia la roba bruta, 
quan se li impedeix que prengui les seves prò-
pies decisions en els assumptes de la vida quo-
tidiana quan està en situació de decidir, quan 
se’l desatén o se’l sotmet a maltractaments 
emocionals i quan se’l priva, intencionada-
ment, d’una bona assistència (per exemple, en 
permetre que es formin úlceres de decúbit per 
manca d’atenció i cura, quan s’administra una 
medicació excessiva o insuficient, si es reté la 
medicació que necessita).

La “infantilització” en el tracte és també una for-
ma molt generalitzada de maltractament que 
mina d’una manera subtil la seva autopercep-
ció, fent-los dubtar del dret a percebre aquest 
tracte com una humiliació, ja que aparentment 
el tracte és tan dolç com el que es dispensa 
a un nadó. La despersonalització i la privació 
d’intimitat els fa perdre la categoria de senyor i 
senyora que han forjat durant tota la seva vida.

“El Protocol Marc 
i Orientacions 

d’Actuació contra el 
maltractament a les 

persones grans, publicat 
per la Generalitat 

de Catalunya, es 
desenvolupa en tres 

àmbits: familiar, 
institucional i social 

o estructural”
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ferència al desemparament per part de les di-
verses administracions, per manca de polítiques 
socials adequades i especialment adreçades a 
la detecció i prevenció del maltractament de les 
persones grans. Altres estructures socials, pel 
seu funcionament i el tracte que els dispensen, 
també marginen les persones grans. Són expo-
nents d’aquesta desprotecció a la gent gran les 
baixes pensions, les barreres arquitectòniques, 
les llistes d’espera per a intervencions quirúrgi-
ques, els impediments burocràtics per accedir a 
recursos de suport (centres de dia, habitatges 
tutelats, etc.) i la lentitud de l’Administració 
en respondre a les peticions d’assistència efec-
tuades per la gent gran. En aquesta categoria 
també s’inclou l’assetjament immobiliari a què 
empreses i/o particulars sotmeten la gent gran 
per desallotjar-los impunement. Tots aquests 
exemples poden conduir a situacions d’efectiva 
desprotecció.

Els maltractaments es poden classificar en di-
verses categories que no són excloents, és a 
dir, una persona gran pot estar patint diversos 
tipus de maltractaments al mateix temps, ca-
dascun dels quals té les seves conseqüències i 
manifestacions del perjudici que causen en la 
gent gran i en tot l’entorn familiar d’aquests.

Així trobem els maltractaments físics, que són 
detectats majoritàriament pel personal sanitari; 
els psicològics, més difícils de detectar però que 
es manifesten amb insomni, depressió, pèrdua 
de gana, confusió... Els causats per negligència 
professional o del cuidador/a amb manifesta-
cions com la desnutrició, deshidratació, mala 
higiene corporal, hipotèrmia, hipertèrmia, lla-
gues... Els abusos econòmics per apropiació 
o mal ús del patrimoni de les persones grans, 
desaparició dels seus objectes de valor, coacció 
per modificar el seu últim testament i despeses 
anormals carregades en els seus comptes, en-
tre molts dels indicis que palesen la seva exis-
tència. També són objecte d’abusos sexuals de 
tot tipus: exhibicionisme, vexacions i violacions 
que s’evidencien en traumes genitals, malalti-
es de transmissió sexual, marques i lesions a la 
boca i parts íntimes de la persona gran, a més 
de les conseqüències que en l’àmbit emocional 
i psicològic desencadenen aquests abusos.

No existeix una estadística fiable de per-
sones grans maltractades a Catalunya, 
però segons la teva experiència quina po-
dria ser aquesta xifra (o bé a Lleida)? La 
meva experiència sobre el maltractament a la 
gent gran és molt puntual i limitada, motiu pel 
qual no puc facilitar, ni de forma aproximada, 
cap dada estadística fiable. Per poder aportar 
aquestes dades, caldria fer un estudi detallat 
en tots els àmbits on es poden produir aquests 
maltractaments i amb la col·laboració de tots 
els professionals que hi intervenen.

La primera dificultat que ens trobem, per a 
poder quantificar la incidència o prevalença 
d’aquests fets, és que les persones grans no 
acostumen a comunicar o denunciar els mal-
tractaments que pateixen, sobretot per por. Te-
nen por de perdre afectes familiars o d’amistat, 
por que els seus relats no siguin creguts, por de 
ser internats o abandonats o, just al contrari, 
de ser donats de baixa dels centres on ocupen 
plaça. Por de ser humiliats, castigats o de pa-
tir represàlies si denuncien la seva realitat. Per 
això són molt poc fiables les dades publicades 
al respecte.

Al respecte l’OMS ha publicat: “El maltracta-
ment de les persones grans és un problema im-
portant de salut pública. Encara que hi ha poca 
informació sobre l’abast del maltractament en 
la població d’edat avançada, especialment en 
els països en desenvolupament, es calcula que 
1 de cada 10 persones grans ha patit maltrac-
taments en l’últim mes”. Probablement la xifra 
estigui subestimada, ja que només es notifica 1 
de cada 24 casos de maltractament a persones 
grans.

Encara que les dades rigoroses són escasses, un 
estudi ha aportat estimacions de la prevalença 
dels tipus més freqüents de maltractament en 
països d’ingressos elevats o mitjans:

• Maltractament físic: 0,2-4,9%.
• Abús sexual: 0,04-0,82%
• Maltractament psicològic: 0,7-6,3% 
   (segons criteris liminars substantius)
• Abús econòmic: 1,0-9,2%;
• Desatenció: 0,2-5,5%.
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tecta una persona gran que pateix mal-
tractament? Quin és el protocol? És d’im-
portància cabdal que tots els centres tinguin 
establert un protocol per aquests casos. L’exis-
tència d’un protocol escrit i el coneixement del 
mateix per part del personal sanitari és el que 
garanteix l’eficiència en la resposta quan es de-
tecta un cas. Dit això, l’actuació de la inferme-
ria quan detecta l’existència de maltractaments 
en una persona gran dependrà de l’àmbit labo-
ral on desenvolupi la seva activitat, de la situa-
ció personal de la persona maltractada, de quin 
sigui el seu entorn social i familiar, així com de 
les eines de què disposi per la comprovació i 
seguiment d’allò que pot ser una sospita inicial.
En qualsevol cas, l’actuació en situació de mal-
tractament requereix afrontar tres aspectes fo-
namentals” que descriu el Protocol Marc:

1] Comprovar el grau d’urgència vital o/i social   
que presenta la situació detectada.

2] Determinar la capacitat d’entendre i decidir   
de la persona gran víctima de maltractament.

3] L’accessibilitat tant de la mateixa persona   
gran com de l’entorn.

Davant una situació greu i urgent, que impli-
qui un perill vital, és fonamental la coordinació 
entre els serveis de salut i de salut mental, els 
cossos policials (Servei d’Atenció a la Víctima), 
els serveis d’inspecció de centres (si es tracta 
d’un maltractament en un centre residencial), 
els serveis socials i els jurídics i comunicar la si-
tuació a les instàncies jurídiques sense demora 
(Fiscalia, Jutjat de guàrdia). Si la situació no és 
urgent, s’han de coordinar les actuacions amb 
els serveis corresponents segons les necessitats 
que es presentin i, d’acord amb els criteris dels 
professionals que hagin detectat el maltracta-
ment, avaluant els elements de risc i protecció 
que poden afavorir o disminuir l’agreujament 
de la situació. L’avaluació és multidimensional 
i multidisciplinària.

Quan la persona gran en situació de maltrac-
tament pot decidir per ella mateixa, s’ha de 
respectar sempre la decisió de la persona. És a 
dir, s’ha d’oferir-li tota la informació, de forma 

clara i precisa i posar en el seu coneixement els 
mitjans de què disposa per afrontar la situació 
(programes, ajuts, mediació, equipaments, i 
serveis socials i de salut).

Quan la persona gran maltractada no pot de-
cidir per ella mateixa, ja estigui incapacitada 
legalment o no, s’ha de prendre les decisions 
següents:

1] Comunicar al Jutjat de Guàrdia/Fiscalia la 
possible situació de maltractament. Aquesta 
comunicació anirà acompanyada d’un informe 
social de comunicació al Jutjat.

2] Posar en coneixement de la Fiscalia l’existèn-
cia de possible causa d’incapacitació i els riscs 
detectats si les persones que poden promoure 
aquest procediment no existeixen en el seu en-
torn familiar o no ho han fet (el propi incapaç, 
el seu cònjuge o parella, ascendents, descen-
dents i germans del presumpte incapaç). Se li 
designarà un defensor judicial quan el Ministeri 
Fiscal sigui qui hagi promogut la incapacitació 
i la Sentència que declari la incapacitació de-
terminarà l’extensió i els límits d’aquesta i el 
règim de tutela o guarda a què hagi de quedar 
sotmès l’incapaç i es pronunciarà sobre la ne-
cessitat d’internament.

3] Sol·licitar la intervenció social i terapèutica 
proposant l’ingrés a una residència per proce-
diment urgent si hi ha circumstàncies concur-
rents que ho exigeixin. Davant un presumpte 
delicte hi ha sempre l’obligació legal de comu-
nicar-ho al Jutjat de Guàrdia o al Ministeri Fiscal 
o als Cossos de Seguretat. En el supòsit que 
la víctima no vulgui denunciar la seva situació 
de maltractament i tingui capacitat de decisió, 
el professional continua tenint l’obligació de 
comunicar els fets al Jutjat de Guàrdia o a la 
Fiscalia o als Cossos de Seguretat.

Quins recursos específics hi ha al nos-
tre país per poder ajudar a les persones 
grans a prevenir, detectar i denunciar un 
maltractament? Al nostre país, tot i no dis-
posar d’una llei especifica de maltractaments 
a la gent gran, comptem amb suficients recur-
sos genèrics per detectar, prevenir i denunci-
ar les situacions de maltractament que recull 
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de Catalunya. Seria molt recomanable que els 
centres i institucions per tal d’elaborar els seus 
protocols, adaptats a la seva àrea d’influèn-
cia, consultessin aquest protocol que posa en 
connexió tots els recursos i mecanismes ja exis-
tents. A més, és un guia útil tant pels profes-
sionals com pels mateixos usuaris per conèixer 
d’una manera sistematitzada i clara la xarxa de 
serveis que tenen al seu abast.

Qualsevol persona pot detectar les situacions, 
conductes o signes que poder fer pensar en 
l’existència de maltractament però, majoritàri-
ament, són els recursos sanitaris i socials bàsics, 
els primers agents que observen les situacions 
que poden ser constitutives d’aquesta situació.
La regulació dels maltractaments s’aborda, 
principalment, des del vessant del dret penal, 
i per tant amb una visió punitiva i de coercibi-
litat. Però no s’ha legislat només des d’aques-
ta perspectiva sancionadora, sinó que existeix 
regulació amb finalitat preventiva i minimitza-
dora de riscs de maltractaments com és la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones 
en situació de Dependència, coneguda com a 
Llei de Dependència, tot i que l’èxit de la matei-
xa està vinculada a una suficient dotació pres-
supostària que avui no existeix.

Tot i això són necessàries campanyes de di-
vulgació i conscienciació social sobre l’abast 
d’aquest problema, que evidencia una pèrdua 
de valors de la societat en general, i dels re-
cursos al servei de la ciutadania per afrontar 
plegats aquesta realitat creixent i preocupant.

Com molt bé recull el Protocol Marc, els grups de 
recursos es poden consultar al següent enllaç: 
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_
tematics/gent_gran/maltractaments_a_perso-
nes_grans/.

Aquests recursos identificats i estructurats al 
Protocol Marc són sis:

1] Els recursos socials.
La Llei 12/2007 de serveis socials determina 
que el mitjà per assegurar l’accés a les prestaci-
ons del Sistema de serveis socials de la població 

“Qualsevol persona pot 
detectar les situacions, 
conductes o signes 
que poder fer pensar 
en l’existència de 
maltractament però, 
majoritàriament, són 
els recursos sanitaris 
i socials bàsics, els 
primers agents que 
observen les situacions 
que poden ser 
constitutives d’aquesta 
situació”
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que determina el conjunt de prestacions de la 
Xarxa de serveis socials d’atenció pública i in-
clou les prestacions de serveis, econòmiques i 
tecnològiques del Sistema públic de serveis so-
cials (art.24.1 i 24.2).

a) Els serveis socials bàsics: són el primer nivell 
del sistema públic de serveis socials i la garantia 
de més proximitat als usuaris i als àmbits fami-
liar i social. És competència de l’Administració 
local:
• Servei bàsic d’atenció social: equip de tècnics 
que té l’objectiu de conèixer, prevenir les per-
sones, les famílies i els grups socials i d’inter-
venir-hi, especialment si es troben en situació 
de risc social o d’exclusió. Va destinat a tota la 
població en general
• Serveis d’ajuda a domicili (SAD).
• Teleassistència i telealarma: conjunt d’accions 
que es fan bàsicament a la llar de la persona i/o 
família que proporcionen atencions personals, 
ajuda a la llar i suport social a aquelles perso-
nes i/o famílies amb dificultats de desenvolupa-
ment o d’integració social o manca d’autono-
mia personal.
• Servei de residència temporal per a per-
sones adultes en situació d’exclusió social: 
servei d’acolliment residencial que supleix 
temporalment la llar familiar en casos puntu-
als i d’urgència Servei Polivalent d’Urgències 
(CMAUS-Barcelona ciutat) i Servei d’Acolliment 
i Urgències a la Vellesa (SAUV)
• Menjadors socials: servei que proporciona di-
nars o sopars temporalment a les persones que 
ho necessiten per garantir-los una alimentació 
adequada.

b) Serveis socials especialitzats per a persones 
grans: es presten per mitjà de centres, ser-
veis, programes i recursos. Inclouen els equips 
tècnics de valoració, que tenen com a funció 
principal valorar i diagnosticar les situacions de 
necessitat social:
• Centre de dia per a per sones grans de caràc-
ter temporal o permanent.
• Atenció integral a les persones grans en l’àm-
bit rural.
• Servei de llar residència.
• Residència assistida per a gent gran de caràc-
ter temporal o permanent.

• Habitatge tutelat per a gent gran de caràcter 
temporal o permanent.
• L’acolliment familiar per a persones grans 
(pendent d’implementar).
• Servei en centres sociosanitaris de llarga es-
tada o hospital de dia per a persones amb de-
pendència.

c) Telèfon 93 483 10 00 del Departament de 
Benestar Social i Família.

d) Oficina de la Gent Gran Activa de la Secre-
taria de Família del Departament de Benestar 
Social i Família (atén consultes).

e) Servei d’Inspecció i Registre: per a aquelles 
situacions de maltractaments en institucions. El 
Departament de Benestar Social i Família, entre 
altres funcions, assessora i informa les entitats 
i les persones usuàries dels serveis socials sobre 
els seus drets i deures.

2] Els recursos de seguretat.

Recursos de la Generalitat. Dep. Interior:
• Telèfon d’emergències 112: centralitza totes 
les trucades d’urgències; és gratuït, únic a tot 
l’àmbit europeu, i dóna resposta immediata les 
24 hores del dia.
• Comissaries dels Mossos d’Esquadra: l’aten-
ció i la protecció de les víctimes formen part de 
les funcions principals de la Policia de la Ge-
neralitat.
• Grups d’Atenció a la Víctima (GAV): Mossos 
d’Esquadra-Policia de la Generalitat.

Recursos d’àmbit local. Policia local:
• Els recursos jurídics
• Torn d’ofici (violència domèstica).
• Servei de Tramitació de Justícia Gratuïta.
• Servei d’Orientació Jurídica (SOJ).
• Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte 
(OAVD).
• Els recursos en situació de violència masclista.
• Línia 900 900 120 d’atenció permanent a 
dones en situació de violència masclista: és gra-
tuït i confidencial, i funciona cada dia de l’any 
durant les 24 hores del dia.
• Els serveis d’informació i atenció a les dones 
(SIAD): de titularitat municipal o comarcal, ofe-
reixen informació, orientació i assessorament 
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vida de les dones (àmbit laboral, social, perso-
nal, familiar i, especialment, violència masclista).
• Les oficines d’atenció i informació de l’Ins-
titut Català de les Dones (ICD): ofereixen un 
servei presencial i gratuït d’atenció psicològica 
per orientar i assessorar les dones que ho ne-
cessitin, especialment les que estan en situació 
de violència. També disposen d’un servei pre-
sencial i gratuït d’assessorament jurídic.
• Altres serveis de la Xarxa d’atenció i recupera-
ció integral: és el conjunt coordinat de recursos 
i serveis públics de caràcter gratuït per a l’aten-
ció, l’assistència, la protecció, la recuperació i 
la reparació de les dones que han patit o pa-
teixen violència masclista en l’àmbit territorial 
de Catalunya.

Els recursos de Salut:
• El telèfon 061 ofereix informació sanitària i 
consells de salut, facilitant i garantint l’accés 
universal als recursos de salut, 24 hores del dia 
els 365 dies de l’any.
• L’atenció primària és el primer nivell d’accés 
i es presta principalment als centres d’atenció 
primària (CAP).
• Dispositius de la Xarxa d’atenció hospitalària: 
l’atenció especialitzada d’internament es pres-
ta en hospitals d’aguts, hospitals psiquiàtrics i 
centres sociosanitaris que, de manera exclusiva 
o compartida, presten serveis d’hospitalització.
• Atenció sociosanitària: segueix un model 
d’atenció integral i multidisciplinària que ga-
ranteix una atenció de qualitat a les persones 
grans, els malalts crònics amb dependència i 
les persones en situació terminal –Programa 
d’atenció domiciliària i equips de suport (PA-
DES), Unitats Funcionals Interdisciplinàries So-
ciosanitàries (UFISS), centres de llarga, mitjana 
o curta estada.

Altres recursos:
• Serveis de mediació: la mediació, en general, 
es conforma a través de quatre característiques 
identificatives bàsiques, que són voluntarietat, 
confidencialitat, imparcialitat i neutralitat.
• Agencia Catalana del Consum: la seva mis-
sió és garantir els drets de les persones com 
a consumidores de béns i productes i usu-
àries de serveis. Actuen per resoldre els con-
flictes que sorgeixen entre les empreses i les 

persones consumidores a través dels meca-
nismes de mediació i arbitratge. (http://www.
consum.cat/qui_som/que_fem/index.html)
• Directori d’establiments i serveis a les perso-
nes grans: http://www.gencat.cat/dasc/icass/
info/estatgg.htm

Com es pot protegir, des d’un punt de 
vista jurídic, de possibles maltractaments 
a les persones grans que tenen un dete-
riorament cognitiu? El procediment d’inca-
pacitació és el mecanisme adequat per garan-
tir una real i efectiva protecció de la persona 
incapaç quan la causa d’incapacitació ja s’ha 
posat de manifest i en cap cas hem d’entendre 
el judici d’incapacitació com un conflicte entre 
dues parts que se sotmet a decisió judicial. La 
finalitat última d’aquest procediment és prote-
gir l’incapaç fins al punt en què necessiti ser 
protegit. El procediment, amb totes les garan-
ties que el conformen, és el que permet que el 
Jutge pugui copsar quin és el dia a dia de la 
persona afectada, el seu entorn de confiança, 
fins a quin punt pot o no valer-se per si matei-
xa, per a quins actes conserva capacitat i per a 
quins no, quins són els seus desitjos i quines 
són les seves veritables necessitats per acabar 
resolent en Sentència el que vindria a ser una 
solució única i a mida per a cada situació.

Quins són els mecanismes de protecció de 
la persona i patrimoni de la gent gran en 
l’àmbit civil? Si la persona gran, víctima de 
maltractament té capacitat per decidir, es poden 
aplicar alguna de les mesures previstes al nostre 
ordenament jurídic i que amb encert enumera 
i explica, les més rellevants, el Protocol Marc:

• Delació voluntària (autotutela).
• Document de voluntats anticipades (DVA).
• Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda 
   de capacitat (poder preventiu).
• Assistència.
• Patrimoni protegit.
• Pensió d’aliments.
• Contracte d’aliments.
• Relacions convivencials d’ajuda mútua.
• Acolliment de persones grans.
• Previsions patrimonials.
• Mesures cautelars.
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ció a la infància i una llei contra la violèn-
cia de gènere, però no hi ha una llei de 
protecció a la gent gran. Es contempla el 
maltractament a la gent gran dins l’orde-
nament jurídic? Si bé és cert que el desitjable 
seria que la protecció a la gent gran es con-
templés en una llei especifica, la seva protecció 
està garantida en tots els àmbits legals: a esca-
la internacional, constitucional, administrativa, 
civil i penal. El que fa falta és consciència social 
sobre aquesta realitat i veritable voluntat col-
lectiva de resoldre un problema social greu que 
va en augment amb l’envelliment de la pobla-
ció i l’increment de l’esperança de vida.

Quan es produeix un maltractament o 
abús a una persona gran és imprescindi-
ble escurçar els terminis judicials i priorit-
zar, quan sigui necessari, aquest tema per 
davant d’altres. Com es podrien agilitzar 
els processos judicials? Tots els terminis es-
tan perfectament calculats d’acord amb la ma-
tèria i la urgència que precisa la situació. Qües-
tió diferent són els recursos amb què compta 
l’Administració de Justícia, que impedeix el 
compliment dels terminis amb el rigor neces-
sari i desitjable. Per tant, el que caldria fer és 
dotar de més i millors recursos a l’Administra-
ció de Justícia.

En els casos de violència de gènere o a 
menors d’edat, hi ha dispositius i centres 
de protecció i d’acollida. Existeix aquest 
tipus de protecció per a la gent gran? Exis-
teixen però tenen una estructura i funciona-
ment diferent. Les persones acollidores i acolli-
des conviuen en un mateix habitatge habitual, 
sigui el de les persones acollidores, sigui el de 
les acollides, amb l’objecte que els primers tin-
guin cura dels segons, els donin aliments, els 
prestin assistència, els procurin el benestar ge-
neral i els atenguin en situacions de malaltia.

Persones acollidores i acollides han de pres-
tar-se ajuda mútua i compartir les despeses de 
la llar i el treball domèstic de la manera pacta-
da, la qual ha de respondre a les possibilitats 
reals de cada part. La contraprestació es pot 
fer mitjançant la cessió de béns mobles, de 
béns immobles o en diners. El domicili on té 

lloc l’acolliment ha de tenir condicions d’habi-
tabilitat i d’accessibilitat tant infraestructurals 
com de serveis.

L’acolliment requereix que les persones acolli-
dores i les acollides no tinguin parentiu entre 
elles fins al segon grau. Les persones acollides 
no poden ser menors de seixanta-cinc anys i 
aquest acolliment s’ha de constituir en escrip-
tura pública, la qual s’ha d’inscriure en el regis-
tre corresponent.

Perquè dels maltractaments a les perso-
nes grans se’n parla poc? Quins mecanis-
mes s’han d’activar? Se’n parla poc perquè 
es percep com quelcom que afecta l’esfera 
privada i familiar. Avui en dia, la violència és 
present d’una manera generalitzada a totes les 
relacions socials (relacions de parella, amb els 
fills, d’amistat, laborals...) Tothom culpa l’es-
très i les moltes obligacions que cada dia hem 
d’atendre per justificar actituds poc mesurades, 
però no fem la reflexió de les conseqüències 
que aquesta manera de conduir-nos provoca 
en la salut i en el nostre entorn.

El maltractament a la gent gran encara ara és 
un problema social subestimat pel que fa al seu 
impacte en la salut pública i en la societat. No 
hem perdut el respecte a la gent gran de cop, 
però sí que hem abandonat progressivament 
valors humans bàsics de convivència que a la 
llarga ens han desvaloritzat com a societat. So-
vint el desconeixement de les necessitats parti-
culars de la gent gran i la dificultat dels joves 
per atendre-les correctament són desencade-
nants del tracte abusiu. Falta formació als cui-
dadors i a tots el que tenen una persona gran 
a càrrec seu per aprendre a desenvolupar amb 
competència i empatia aquesta labor.

Si els sectors d’atenció primària i serveis socials, 
que són els que majoritàriament detecten, ava-
luen i tracten el maltractament a la gent gran, 
no disposen dels recursos suficients, el maltrac-
tament de la gent gran seguirà estant silenciat.
El primer mecanisme que s’ha d’activar és in-
crementar les actuacions sobre els factors o 
situacions de risc, individuals, relacionals, co-
munitaris i socioculturals, abans que aparegui 
el maltractament.
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prevenir el maltractament de la gent gran, 
adoptant mesures que el combatin i mitiguin 
les seves conseqüències i seguir desenvolupant 
campanyes de conscienciació social. S’ha de 
formar i empoderar al personal sanitari, soci-
osanitari i de serveis socials per saber activar 
amb diligència i assertivitat el protocol, apor-
tant la informació necessària d’una manera 
completa i coordinada.

L’OMS ha recopilat i publicat les intervencions 
que s’han posat en pràctica, principalment en 
els països d’ingressos alts, per prevenir el mal-
tractament i cita les següents:
• Campanyes de sensibilització per al públic 
   i els professionals.
• Detecció (de possibles víctimes i agressors).
• Programes intergeneracionals a les escoles.
• Intervencions de suport als cuidadors 
   (per exemple, gestió de l’estrès, 
   assistència de relleu).
• Polítiques sobre l’atenció en residències 
   per a definir i millorar el nivell de l’atenció.
• Formació sobre la demència dirigida 
   als cuidadors.

Tenint en compte l’envelliment de la po-
blació, el maltractament a la gent gran 
pot augmentar. Què cal fer socialment i 
jurídicament per afrontar aquesta qües-
tió? Cal contextualitzar en la realitat social ac-
tual quina és la necessitat i l’estil de vida de la 
nostra gent gran d’ara. No tenen les mateixes 
ocupacions i entreteniments els avis avui que 
fa cinquanta anys. Avui trobem població gran 
activa i s’ha universalitzat l’accés a un oci que 
temps enrere no existia.

La importància social i moral d’aquest tema 
creixent, sobretot quan l’esperança de vida ha 
augmentat i cada cop tenim la població més 
envellida pel descens de natalitat, ningú la 
posa en dubte. Avui existeixen esforços a ni-
vell, local, nacional i internacional per dur a ter-
me campanyes de conscienciació social sobre 
aquest tema però han d’aconseguir arribar a 
tota la societat en general amb implicació dels 
mitjans de comunicació i ús de les xarxes socials 
perquè arribi a tothom. Si se segueix silenciant, 
arribarem a tenir una societat que vetlla més 

pels seus animals de companyia que pels seus 
ancians.

Personalment crec que les accions han de ser 
d’educació i conscienciació social, més que jurí-
diques. L’abús en qualsevol de les seves formes 
ja està criminalitzat en el nostre ordenament 
jurídic però, potser seria interessant la divulga-
ció de la realitat dels avis d’avui en dia d’una 
manera global (salut, relacions personals, emo-
cionals i afectives...). Veiem normal promoure 
la socialització dels nens, el seu oci, l’activitat 
física i no hi ha una percepció social d’aques-
tes necessitats per la gent gran, precisament 
per viure una vellesa confortable. Una persona 
contenta i activa està més sana, també quan es 
fa gran. Cal que els programes socials garantei-
xin aquest benestar i que la societat entengui 
la necessitat d’ocupar-se que els avis no s’aïllin, 
facin activitats, incloguin l’oci a les seves ruti-
nes, facin activitat física adaptada a les seves 
possibilitats, amb la mateixa cura que organit-
zem la formació integral dels nens i joves.

Als casals de la gent gran, residències, hospi-
tals de dia, etc. s’hauria de fer formació a la 
gent gran per empoderar-los i tenir eines per 
traslladar als seus entorns familiar la seva situ-
ació i fer peticions concretes i realistes pel seu 
benestar. Entenc que s’ha d’abordar el proble-
ma de comunicació intergeneracional com a tal 
i, sobretot, iniciar la conscienciació del mateix 
col·lectiu de gent gran i dels cuidadors fami-
liars o professionals d’una manera urgent. La 
joventut també ha de saber que això no s’està 
fent bé i no poden acceptar com a correcte un 
model reprovable. Per tant, les campanyes de 
formació han de començar a les escoles.[]

“El maltractament a la 
gent gran encara ara 
és un problema social 
subestimat pel que fa al 
seu impacte en la salut 
pública i en la societat”
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CARME MARQUILLES BONET, infer-
mera des de fa més trenta-tres anys, 
va estudiar a l’Escola Universitària de 
l’Hospital de Sant Pau. Va començar 
a treballar a urgències de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova i, des-
prés de cinc anys al servei, va comen-
çar la seva feina a l’atenció primària, 
concretament al CAP del Gorg de 
Barcelona. Des del 2002 ho fa al CAP 
Bordeta-Magraners de Lleida. Forma-
dora de formadors en alcohol, des 
de fa deu anys coordina un grup re-
ferent territorial de ferides (amb una 
altra infermera) en l’àmbit de Lleida. 
A més, porta la consulta virtual de 
ferides i presideix, des del 2012, la 
subcomissió d’infermeria de la unitat 
docent multidisciplinària d’atenció 
familiar i comunitària. És professora 
associada de pràctiques de la FIF-UdL 
des del 2013, Màster Universitari en 
Gestió Integral i Investigació de les 
Ferides Cròniques per la Universitat 
de Cantàbria i Màster en Medicina 
Preventiva i Promoció de la Salut per 
la Universitat de Barcelona. Marqui-
lles és, des del 2008, formadora de 
formadors en violència de gènere.

entrevista Sara Bobet

foto Estela Barbancho

MISSATGES

entrevista
Com a infermera, quina mena de maltrac-
taments en gent grau detecteu a l’aten-
ció primària? Els maltractaments que més 
es detecten en la gent gran són la negligència 
(acte d’omissió, intencional o no intencional, 
en l’acompliment de les necessitats vitals per 
a una persona gran per part de la persona en-
carregada de la seva cura), l’abús psicològic 
o emocional (agressió verbal, ús d’amenaces, 
provocar malestar psicològic, aïllar la persona 
gran d’amics i familiars o de les seves activitats 
quotidianes).

També hi ha dones grans que pateixen al-
tres maltractaments com és l’abús sexual. En 
aquests casos, és molt complicat que te’l re-
fereixin.

És una detecció fàcil? Quin són els indica-
dors que us fan posar en alerta? No és ni 
fàcil ni difícil. Com tot, s’ha de tenir present. Hi 
ha unes dificultats a l’hora de detectar abusos 
en persones grans que s’han de tenir en comp-
te: la por de les víctimes al fet que les abando-
nin, la manca de consciència de ser víctimes, 
protecció de la persona causant del maltracta-
ment -pensem que, de vegades, és un familiar 
amb un vincle molt proper (filla o fill), per tant, 
neguen una realitat que se’ls fa insuportable de 
reconèixer i tenen una desconfiança a l’hora de 
trobar solucions als seus problemes en l’entorn 
més pròxim.

Els indicadors que ens posen en alerta són, 
entre altres:

Carme Marquilles
Formadora de formadors 

en violència de gènere



“En atenció 
primària, els 
maltractaments 
que més es detecten 
en gent gran són 
negligència i 
abús psicològic o 
emocional”
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ene, roba bruta, mala olor, aspecte descuidat, 
roba no adient a l’època de l’any...
• Un habitatge precari/sense condicions. Venti-
lació i climatització deficient, brutícia, acumu-
lació de deixalles...
• Una alimentació irregular o incorrecta. Man-
ca d’aliments frescos al frigorífic, la persona 
cuidadora no és capaç d’expressar quin tipus 
de dieta administra.
• Una insuficient atenció sanitària en relació al 
que necessita o no segueix tractament mèdic 
prescrit, sigui per infra o sobremedicació o con-
sum de medicació no prescrita...
• Presentar indicadors d’agressió. Que hagi 
sofert caigudes o lesions no explicades, crema-
des, talls, hematomes, altres indicis d’estratègi-
es de contenció...
• Presentar un tracte de menyspreu i/o ridicu-
lització per la família i/o cuidador/a amb manca 
de respecte a la intimitat i privacitat, que no 
pugui dir la seva opinió o no pugui prendre 
decisions, que a la persona li sigui difícil parlar 
a soles amb nosaltres o que miri al cuidador 
abans de respondre...

Se’n detecten molts casos? Hi ha més ho-
mes o dones? L’envelliment de la població i 
el seu efecte en les situacions de dependència 
funcional i emocional afavoreix que la gent 
gran s’hagi convertit en un dels grups socials 
més susceptibles de patir situacions de maltrac-
taments i abús.

Les dones grans són un dels grups socials més 
susceptibles de patir situacions d’abús o mal-
tractament. El fet que en la dona gran s’ajunti 
gènere i edat fa que es converteixin en un grup 
amb un alt risc de patir algun tipus de maltrac-
tament o d’abús. I també hem de pensar que 
les dones grans poden patir violència de gène-
re. Aquestes situacions de silenci s’agreugen en 
els casos de les persones grans vulnerables i els 
que viuen situacions d’aïllament social.

De vegades els familiars o persones cuidadores 
no professionals o altres que causen els mal-
tractaments, posen tots els mitjans per ocul-
tar-ho. Costa de trobar proves i documentació, 
sobretot en els casos que la persona gran té 
limitada la seva capacitat de discernir el que és 

cert del que és fals. És un tema que s’ha de tre-
ballar amb tots els equips per fer-lo visible, tal 
com passa amb la violència de gènere.

Quin protocol seguiu davant un cas de 
possible maltractament? El Protocol Marc 
i Orientacions d’Actuació contra el maltracta-
ment a les persones grans del Departament 
de Benestar Social i Família de la Generalitat 
de Catalunya (2012) i el protocol per a l’abor-
datge de la violència masclista en l’àmbit de 
la salut a Catalunya del Departament de salut. 
Document operatiu de maltractament a la gent 
gran (2010).

Quines són les situacions de vulnerabili-
tat més freqüents? Les variables que incre-
menten de manera substancial la possibilitat 
de ser víctima de maltractaments són ser una 
dona gran, amb major grau de dependència 
i deteriorament, aïllament social i falta de su-
port. Les llars amb baixos ingressos i manca de 
participació en la vida social i també trobar-se 
en situació de dependència que porta associa-
da, en molts casos, una capacitat limitada de 
comunicació.

Tenir escassos ingressos econòmics impedeix 
l’accés a serveis de qualitat de cures residenci-
als o en el mateix domicili i, fins i tot, als ma-
teixos serveis, entre altres possibles conseqüèn-
cies. Aquesta manca d’autonomia econòmica 
afavoreix que augmenti la relació de “submis-
sió” a la família cuidadora i, per tant, el silenci 
de la gent gran maltractada davant la situació 
d’abús.

Quina és la intervenció terapèutica i social 
més immediata que cal fer? Primer cal fer 
detecció, si no hi ha risc immediat per la vida 
de la persona i no hi ha deteriorament cogni-
tiu, cal fer-li una entrevista a soles, per saber si 
és conscient de què li passa. Després s’ha de 
contactar amb els serveis socials i amb el seu 
metge i fer un seguiment del cas.

Quines conseqüències tenen aquests mal-
tractaments en les víctimes? Hi ha un aug-
ment de la morbiditat i de la mortalitat. Es pro-
dueix pèrdua de qualitat de vida i un increment 
de la utilització dels recursos mèdics, socials, 
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nes de l’entorn.

Quina és la repercussió en la utilització 
dels serveis de salut? Hi ha moltes repercus-
sions en la salut. Dependrà sempre dels anys 
que hagin patit abusos i del tipus de violència.
A causa de la tensió i de l’estrès continuat es 
poden patir arítmies, hiperventilació, funciona-
ment físic reduït amb esgotament físic, cansa-
ment, mal d’esquena, dolors musculars i articu-
lars, fibromiàlgia, hipervigilància, estat d’alerta, 
baix sistema immunitari, dificultats respiratòri-
es, cardíaques, cefalees, problemes gastroin-
testinals (dispèpsies, vòmits, diarrees...) o 
insomni. També s’agreugen els problemes crò-
nics de salut com la diabetis, la hipertensió... 
A més, pot haver-hi major ingesta de psicofàr-
macs, analgèsics, consum d’alcohol i tabac.

Un dels efectes més característics del maltrac-
tament és la depressió que genera dependèn-
cia emocional, inseguretat per a prendre de-
cisions, sentiments d’indefensió, incapacitat i 
impotència per a sortir de la situació. També 
es donen crisis d’ansietat o de pànic, intents de 
suïcidi o autòlisis.

A conseqüència de l’aïllament, la desvaloració 
i el maltractament hi ha dificultats per establir 
relacions socials, sentiments de desconfiança i 
manifestacions d’agressivitat, a causa dels sen-
timents de ràbia que no han pogut expressar 
amb el seu agressor.

Finalment, cal parar atenció a l’historial d’ac-
cidents domèstics, derivats del maltractament 
físic: ferides, contusions i hematomes, fractures 
de nas, despreniment de retina, trencament de 
timpà, mossegades, cremades, problemes neu-
rològics...

Quin és el perfil de l’agressor/a? No n’hi ha. 
La declaració de Toronto defineix la violència a 
la gent gran com una acció única o repetida, o 
la manca d’una resposta adequada, que cau-
si danys o angoixa a una persona gran i que 
tingui lloc dins de qualsevol relació on existeixi 
una expectativa de confiança. Dit això s’hauria 
de diferenciar el maltractament per esgota-
ment del cuidador que seria més negligència. 

“Les variables que 
incrementen de manera 
substancial la possibilitat 
de ser víctima de 
maltractaments són 
ser una dona gran, 
amb major grau 
de dependència i 
deteriorament, aïllament 
social i falta de suport. 
Les llars amb baixos 
ingressos i manca 
de participació en la 
vida social i també 
trobar-se en situació 
de dependència que 
porta associada, en 
molts casos, una 
capacitat limitada de 
comunicació”
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maltractament és la 

depressió que genera 
dependència emocional, 
inseguretat, sentiments 

d’indefensió, incapacitat 
i impotència per a 

sortir de la situació. 
També es donen 
crisis d’ansietat 

o de pànic, intents de 
suïcidi o autòlisis”

Els cuidadors, pel seu esgotament (molts cops 
hi ha una sobrecàrrega física i emocional), po-
den patir també depressió. Cal tenir en compte 
que van presentant aïllament social (estan les 
24 hores cuidant).

Els agressors poden ser addictes a substàncies 
tòxiques, patir una malaltia mental, dependèn-
cia de la víctima per situacions de pobresa o 
atur, de desconeixement per manca de forma-
ció. També per absència de suport o ser cui-
dador únic, de vegades no són conscients que 
provoquen danys a la persona que cuiden.

“Hi ha dificultats per 
establir relacions socials, 

a causa dels sentiments 
de ràbia que no han 

pogut expressar amb el 
seu agressor”

Pel que fa als agressors de la seva parella, són 
els que no tenen perfil. L’expert en violència de 
gènere, Miguel Lorente deia el 2005: “Si hi ha 
alguna cosa que defineix l’agressor és la seva 
normalitat, fins al punt que el seu perfil podria 
quedar resumit en els següents tres elements: 
home, baró, de sexe masculí”. Per tant, el perfil 
és que “no hi ha perfil”.

Què ha de fer una infermera davant un 
cas de maltractament? En primer lloc cal 
saber si estem davant d’una situació d’emer-
gència vital o social i valorar la gravetat, per si 
la situació requereix una assistència immediata. 
Seria el cas de qualsevol circumstància que posi 
en perill la seguretat de la persona gran. En 
aquests casos no s’espera, es truca als Serveis 
Socials i, si cal, als Mossos d’Esquadra.

En els altres casos, s’ha de tenir en compte si 
la persona pot o no decidir. En cas afirmatiu, 
s’intenta respectar la seva decisió, se li ofereix 
suport i ajut per poder saber si és conscient 
d’allò que li està passant. Se li dóna informa-
ció, de forma que la pugui entendre, per poder 
incrementar la seva autoestima i reduir la seva 
culpa. S’han de potenciar els recursos que la 
persona té i proposar estratègies d’acció que 
estiguin al seu abast. S’ha de fer acompanya-
ment i suport emocional de forma continuada. 

“Atenció a l’historial 
d’accidents domèstics”

Cal potenciar els vincles familiars i socials, per 
evitar l’aïllament i la solitud, i cercar alternati-
ves a una possible institucionalització. S’han de 
considerar les accions legals oportunes.

Si la persona no pot decidir, conjuntament amb 
el metge i la treballadora del centre, es fa un 
comunicat i/o denuncia al jutjat o fiscalia. Ales-
hores, la treballadora social pot iniciar la pro-
posta d’un procés d’incapacitació jurídica per 
demanar alguna figura tutelar o de guardador 
de fet i/o fer la petició d’ingrés involuntari. Es 
fa una avaluació i pla d’acció coordinada entre 
els Serveis Socials, els de Salut i els Jurídics.[]
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8 març
#NosaltresParem
Dia Internacional 
de la Dona

15 març
Assemblea Ordinària 
del COILL
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Llevadores: 
sòl pelvià

Suport Vital
Avançat

Electrocardiografia
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“Els nostres nens i nenes no estan 
malalts. Quan ho estan, igual que la 
resta, no venen a l’escola”
Esther Arqués
Infermera escolar a l’AREMI

Infermeria escolar 
per alumnes especials

entrevista Sara Bobet

foto Estela Barbancho

MISSATGES



72  inf  MARÇ  2018

inf
er

m
er

ia
 e

sc
ol

ar



2018  MARÇ  inf  73

inf
er

m
er

ia
 e

sc
ol

ar“No es tracta d’estar a l’escola fent d’infermera, sinó de ser una 
infermera escolar. Participo de la vida activa de l’escola, fins i 
tot, faig intervenció a l’aula en activitats del currículum”

ASSOCIACIÓ AREMI PARÀLISI CEREBRAL I DISCAPACITATS SIMILARS

La figura de la infermera escolar està molt present en països com el Canadà, Finlàndia o 
els Estats Units. A casa nostra, costa trobar escoles amb un professional d’infermeria en 
plantilla que desenvolupa un rol multidisciplinari que inclou l’educació en la promoció de 
la salut dels infants i adolescents i, a més, vetlla i té cura de la salut de tota la comunitat 
educativa.  A Lleida, una de les escoles que disposa d’aquesta figura és el Centre d’Educa-
ció AREMI. Situat al carrer Mestre Tonet, és un centre privat concertat amb la Generalitat de 
Catalunya que atén alumnes entre els 3 i els 21 anys amb necessitats educatives especials 
derivades de trastorns motrius, de comunicació i d’autonomia. El centre educatiu ofereix 
una educació global i funcional, proporciona suport a l’alumnat per adquirir un aprenen-
tatge significatiu, participació social i bona qualitat de vida. 

L’escola disposa d’una infermera escolar en plantilla des de fa més de dotze anys. Una pro-
fessional que realitza unes tasques pròpies de la infermeria però sempre des d’un vessant 
pedagògic. Això fa que participi de la vida activa de l’escola, intervingui a l’aula en activi-
tats del currículum, en el claustre i en els equips de treball multidiscipinari. És doncs, una 
infermera especial que atén alumnes especials. Ella és l’Esther Arqués i ens explica com és 
la feina d’una infermera en una escola com el Centre d’Educació AREMI.

QUAN L’ESTHER ARQUÉS va acabar els seus 
estudis d’infermeria a Lleida va començar la 
seva vida laboral com a infermera assistencial. 
Va treballar durant molts anys en la pràctica 
clínica en hospitals, en diferents llocs i serveis 
i mai s’havia plantejat treballar com a infer-
mera escolar.  El destí però, li tenia preparat 
un nou camí que ella va prendre de manera 
casual, atreta pel fet de treballar amb infants i 
també per poder compatibilitzar l’horari labo-
ral amb la seva vida familiar. Així, l’any 2005 
se li va oferir de treballar al Centre AREMI. La 
decisió li va canviar la vida. Ser infermera es-
colar d’alumnes amb necessitats especials li 
ha aportat un plus d’humanitat, unes mostres 
d’agraïment i estimació tan sinceres que en 
cap altre lloc havia rebut. Tot i que arreu on 
ha estat s’ha sentit molt bé, l’Esther assegura 
que mai ha pensat deixar aquesta feina, “de 
fet estic encantada i molt feliç. Sempre he pen-
sat que el setembre del 2005 vaig prendre una 
decisió i ho vaig encertar de ple”, diu Arqués.

entrevista
Quin és el perfil dels alumnes del centre? 
L’Associació AREMI atén persones amb necessi-
tats especials derivades de trastorns en la mo-
tricitat, la comunicació, l’autonomia i el control 
de l’entorn. Proporciona ajuts i suports, des 
d’una perspectiva habilitadora i inclusiva, pel 
desenvolupament personal i social i per la millo-
ra de la qualitat de vida; en els diferents àmbits 
d’actuació: educació, ocupació terapèutica i 
acolliment residencial. Caldria explicar que l’As-
sociació AREMI és una entitat, sense ànim de 
lucre, que va néixer com a iniciativa d’un grup 
de pares amb fills afectats de paràlisi cerebral 
(PC), donat que a Lleida no hi havia cap centre 
especialitzat. Va començar com una escola, es 
va anar ampliant a residència i, més tard, com a 
centre ocupacional. Des de fa uns anys, també 
hi ha el servei per a l’autonomia personal Sirius 
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“Les famílies necessiten 
molt de suport i dins 
les meves funcions està 
la d’assessorar-los i 
acompanyar-los en la 
cura del seu fill o filla”
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sociació és un aprenentatge al llarg de la vida.
 
Quines tasques fas com a infermera a 
l’AREMI? Tot i que, com ja he dit, l’associa-
ció compta amb diferents serveis, la meva fi-
gura existeix aquí gràcies a un conveni entre 
el Departament d’Ensenyament i el de Salut 
de la Generalitat de Catalunya. Per tant, sóc la 
infermera de l’escola. Sóc molt conscient que 
estic en un entorn escolar i, per aquest motiu, 
voldria remarcar que intento dur a terme les 
tasques d’infermeria des d’un vessant pedagò-
gic. Unes tasques com la revisió, control i ad-
ministració de medicació; el control de menús 
i dietes perquè s’adaptin a les diferents neces-
sitats de cadascun dels alumnes, la promoció 
i control de la higiene bucal de l’alumnat, la 
preparació i administració de les nutricions en-
terals per sondes de gastrostomia, la supervisió 
i cures de l’estoma o la revisió de punts de pres-
sió i canvis posturals. A més, col·laboro amb les 
fisioterapeutes en els tractaments de fisioterà-
pia respiratòria, control postural, col·locació de 
fèrules…, faig el control periòdic de constants 
vitals i pes, actuo davant crisis epilèptiques i 
qualsevol altra situació que alteri la salut dels 
alumnes i realitzo cures adients per garantir un 
correcte funcionament del sistema d’eliminació 
vesical i així evitar complicacions (control de 
sondes vesicals, col·lectors, maniobra de Cre-
dé...). Em comunico amb els pares o tutors de 
l’alumnat mitjançant l’agenda, via telefònica i 
personalment i, finalment, faig promoció de la 
salut a través de l’educació sanitària a les famí-
lies dels alumnes i a ells mateixos.

En resum diria que no es tracta tant d’estar a 
l’escola fent d’infermera, sinó que sóc una in-
fermera escolar. Participo de la vida activa de 
l’escola, fins i tot, faig intervenció a l’aula (amb 
atenció directa) en activitats del currículum. 
Intervinc en el claustre de professionals i en 
els equips de treball multidisciplinari –mestre, 
educador, logopeda, fisioterapeuta i treballa-
dora social–.

Com afrontes cadascuna de les rutines 
diàries amb persones amb PC? Tot i que 
determinades tasques han de fer-se de manera 
rutinària (medicació, nutricions...), no m’agra-

da parlar tant de com s’afronten, sinó d’estar 
aquí en tot moment per acompanyar l’alum-
nat en tot el que necessita. Estan acostumats a 
aquestes rutines i, així ha de ser. Han de saber 
què està passant, què passarà i hem de fer-los 
conscients de quan s’acaba. Aquesta és la ma-
nera d’ajudar-los a anticipar i acceptar situaci-
ons que de vegades, fins i tot, potser no són del 
tot agradables.

Què és el més complex de la cura dels 
usuaris del centre? Quines són les seves 
necessitats? No és tant la complexitat de les 
cures com les situacions que es poden donar; 
aquelles que poden posar en risc la vida del nen 
o nena, com ara les crisis respiratòries impor-
tants, algunes crisis epilèptiques o els ennue-
gaments. Atenem la diversitat, per tant les se-
ves necessitats són molt variades. Són alumnes 
amb pluridiscapacitat que, a més de l’afectació 
motòrica, tenen molt afectada la part cogniti-
va, amb patologies sensorials i de salut asso-
ciades i amb greus dificultats de comunicació 
en molts casos. De vegades, ni tan sols poden 
somriure o fer un gest, l’única forma de comu-
nicar-se és el to muscular.

El més dur són les pèrdues per defunció. El fet 
de treballar mantenint una relació molt estreta 
amb l’alumnat i les famílies fa que empatitzis 
amb ells. Els alumnes depenen molt de tu. S’es-
tableix una relació molt propera i en un període 
de temps molt llarg. Molts nens i nenes comen-
cen a venir a l’escola amb tres anys i estan es-
colaritzats fins als vint-i-un.  Malauradament, 
les defuncions es donen molt més sovint que 
en altres escoles.

Com es gestiona l’acollida? Després de ser 
valorats per la direcció de l’escola i la treba-
lladora social, es fa una valoració per l’equip 
multidisciplinari. L’equip sanitari fa una entre-
vista amb la família i llavors posem en comú 
les qüestions bàsiques a tenir en compte per 
donar-li la millor atenció. Sempre es fa de la 
mateixa manera però, cal tenir en compte 
l’edat d’admissió i el motiu: pot ser per incor-
poració a l’escola per edat, per un trasllat, per 
un traumatisme o bé, per deteriorament de la 
seva malaltia. L’alumnat inicia l’escolaritat de 
forma gradual i té molta importància el període 
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“Per fer aquesta 
feina, cal tenir 
disposició a formar-se 
i especialitzar-se 
en les necessitats 
i característiques 
dels alumnes”
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ard’adaptació, diferent en cada cas, segons les 
necessitats dels infants o adolescents.

Parla’ns de la relació amb les famílies? 
Busquen orientació i consell? Les famílies 
necessiten molt de suport i, dins de les meves 
funcions està la d’assessorar-los i acompa-
nyar-los en la cura del seu fill o filla. Voldria 
destacar la diversitat de famílies, moltes nou-
vingudes, amb dificultats de comunicació per 
la qüestió de l’idioma i de la cultura. El fet que 
hi hagi la figura de la infermera en tota la jor-
nada escolar, donades les característiques de 
l’alumnat, dóna confiança a les famílies.

Quina és la formació acadèmica i apti-
tuds necessàries per treballar al centre? 
Hi ha algun màster d’infermeria escolar, però 
no es tracta massa àmpliament el tema de la 
infermera en l’escola d’educació especial. El 
coneixement, com en moltes feines, te’l dóna, 
sobretot, l’experiència. Cal ser un bon receptor 
de les persones amb qui treballes per no acabar 
tractant els alumnes com a pacients. Quant a 
les aptituds, t’han d’agradar els infants i l’en-
torn escolar. Has de participar de l’escola i estar 
disposat a anar més enllà de les funcions prò-
pies de la infermeria. S’ha de tenir disposició a 
formar-se i especialitzar-se en les necessitats i 
característiques dels alumnes que has d’aten-
dre. S’ha de tenir present que els nens i nenes 
no estan malalts. Quan ho estan, igual que els 
que estan escolaritzats en l’escola ordinària, no 
venen a l’escola. 

Ha evolucionat la tasca d’infermeria des 
que vas començar? Com? Sí, és clar. Quan 
vaig arribar no hi havia hagut mai infermera 
a l’escola. A poc a poc, vaig adaptar les me-
ves tasques al context educatiu. He anat fent 
formació específica relacionada amb aquest 
camp, no tan sols d’infermeria, sinó molt més 
àmplia i, tot plegat, m’ha ajudat a entendre 
aquest entorn escolar. Ara fa pocs dies, per 
exemple, he assistit a una formació d’alimen-
tació i higiene bucal des de l’estimulació basal, 
que és un concepte molt específic de com es 
treballa amb persones amb pluridiscapacitat: 
cal respectar el ritme de cada alumne i anar 
sense exigències, ni condicions prèvies.

Dóna la sensació que aquesta és una 
d’aquelles feines que aporta molt a nivell 
personal però que comporta també un 
desgast personal. És cert en el teu cas? La 
veritat és que sí, m’aporta molt, sobretot per-
què m’agrada el que faig. L’atenció que dono 
i la que rebo dels alumnes, el fet de treballar i 
compartir amb la resta de professionals, com-
panys, que no et fan sentir mai sol... Per tant, 
desgast, no. Pot ser en algun moment, cansa-
ment físic i el que et deixa molt xafat personal-
ment, com ja he comentat, són les pèrdues –les 
defuncions.

Sempre vas voler treballar amb persones 
amb alt nivell de dependència? Mai m’ha-
via plantejat treballar amb aquest col·lectiu. 
Vaig arribar aquí de forma totalment casual. 
Treballava a l’Hospital Universitari de Santa Ma-
ria i se’m va proposar d’estar a l’escola. Era un 
camp completament desconegut per mi però, 
hi havia coses que m’atreien, com el fet d’estar 
amb infants o la compatibilitat horària amb la 
meva família. D’això ja en fa 12 anys i no m’he 
plantejat mai tornar enrere. De fet, estic encan-
tada, molt bé i molt feliç.

Hi ha prou coneixement d’aquest camp 
de la infermeria? Crec que n’hi ha poquís-
sim. Jo ja fa molts anys que vaig estudiar in-
fermeria però, estic gairebé segura, que en el 
Grau es parla poc o gens de la infermeria en 
aquests centres tan específics i amb aquests 
tipus d’usuaris. Es parla de neurologia, de pe-
diatria, d’escola... Aquí, però, es barreja tot. Un 
mateix alumne va al pediatre, al neuròleg, al 
rehabilitador, a l’ORL, a l’OFT...

Què diries a un estudiant de Grau d’Infer-
meria que volgués dedicar-se professio-
nalment a aquest camp? He treballat com a 
infermera en molts serveis i llocs diferents i tots 
aporten coses molt positives però, per mi, estar 
aquí és completament diferent. Mai un pacient 
m’havia fet una abraçada i aquí, me n’han fet 
i me’n fan contínuament. Algunes tenen for-
ma de rialla, de vegades és tan sols un simple 
gest... Totes les mostres d’agraïment són tan 
sinceres que això no té preu. No hi ha res com-
parable, sempre he pensat que el setembre del 
2005 ho vaig encertar de ple.[]
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curs COILL
SUPORT VITAL 
AVANÇAT PER 
A INFERMERIA

Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.

Docents: 
David Marc Besó i Tudel
Mònica Yolanda Besó i Tudel

Durada: 
Fase on-line: 30 hores. 
Fase presencial: 20 hores.
 
Dates i horaris: 
• Fase no presencial
Del 9 d’abril al 20 de maig de 2018.
• Fase presencial
Dies 14, 15, 21 i 22 de maig de 2018.
De 9 a 14h.

Lloc: COILL

Places: 24.

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 del 12 
al 23 de març de 2018, bé per telèfon al 
973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org. 

OBJECTIU

• Difondre les tècniques de suport vital avançat 
pròpies del personal d’infermeria d’acord amb 
les recomanacions del European Resuscitation 
Council 2015.

CONTINGUTS

• Fase on-line: Reconeixement del pacient crític 
i prevenció de l’aturada cardíaca / Reanimació 
cardiopulmonar bàsica i utilització del desfibril-
lador extern automatitzat / Maneig de la via aè-
ria i la ventilació / accessos vasculars / Algoritme 
de Suport Vital Avançat (SVA) / Monitoratge 
cardíac, electrocardiografia i reconeixement del 
ritme / Arítmies preaturada / Reanimació cardi-
opulmonar (RCP) pediàtrica / Aturada cardíaca 
en situacions especials / Síndrome coronària 
aguda CODI LAM /Decisions relacionades amb 
la ressuscitació / Cures posta ressuscitació.
• Fase presencial.
Tallers i simulacions integrades sobre cadascun 
dels continguts de la fase on-line.

AVALUACIÓ

Es realitzaran una prova pràctica i una prova 
teòrica (valorada cadascuna en 40 punts). S’ob-
tindrà la qualificació d’Apte quan s’assoleixen 
un mínim de 70% d’encerts, en cadascuna de 
les proves. Només s’avaluarà els alumnes que 
hagin assistit al 100% de les sessions presenci-
als. (Control d’assistència mitjançant signatura 
en full de control a l’inici i fi de cadascuna de 
les sessions presencials i seguiment de formació 
on-line).[]

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org
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Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.

Docents: 
- María José López, infermera en Salut Mental 
Infantil i Juvenil. CSMIJ de Lleida. Hospital Sant 
Joan de Déu Terres de Lleida. 
- Josep Anton Pérez García, especialista en Sa-
lut Mental Infantil i Juvenil. CSMIJ de Lleida. 
Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida.
- Diego Pérez, infermer especialista en Salut 
Mental. CSMIJ de Manresa. Fundació Althaia.
- Antonia Bretones, infermera especialista en 
Salut Mental, CSMIJ Eixample. ICN. Hospital 
Clínic de Barcelona.

Dates i horaris: Dates per determinar, 
després de l’estiu 2018.

Durada: 36 hores.

Lloc: COILL.

OBJECTIU

• Millorar les competències en la prevenció, de-
tecció, tractament i maneig dels pacients amb 
TEA, TDAH, TCA, enuresi i/o encopresi.

CONTINGUTS

El curs està dirigit a professionals infermers 
que tinguin interès per aprofundir els seus 
coneixements sobre les persones diagnostica-
des de trastorn mental infantil i juvenil amb 
dèficit d’atenció i/o hiperactivitat, trastorn de 
l’espectre de l’autisme, trastorn de la conducta 
alimentària, enuresi i/o encopresi. Es proporcio-
naran eines pel tractament basat en l’evidència 
davant les dificultats específiques derivades del 
mateix trastorn, tenint en compte tots els en-
torns (família, escola, social i laboral…).

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).

Termini d’incripció, per determinar. 

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org[]

curs COILL
FORMACIÓ BÀSICA 
EN SALUT MENTAL 
INFANTIL-JUVENIL
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Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.

Docent:
- Jordi Galimany Masclans.
Infermer. Professor de Salut Pública de l’Escola 
d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Dates i horaris: Abril de 2018.
Del 16 al 20/4: de 15.30 a 20.30h 
                       (descans inclòs).
Dissabte 21 d’abril: 3 hores.
(Hores lectives: 28).

Lloc: Vielha.

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 del 19 de 
març al 6 d’abril de 2018, bé per telèfon al 
973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org[]

OBJECTIUS
Posar a l’abast dels assistents les eines i els co-
neixements necessaris per entendre l’origen 
dels RX, la formació de la imatge, els principals 
riscos, així com els recursos per ser capaços 
d’interpretar els estudis radiològics més habitu-
als, diferenciant les imatges radiològiques nor-
mals i les principals alteracions de la normalitat.

CONTINGUTS
• Risc radiològic. Efectes nocius de les radiaci-
ons. Radioprotecció.
• Preparació del pacient per:
- RX Extremitats Superiors. 
- RX Extremitats Inferiors. 
- RX Columna vertebral. 
- RX Crani. 
- RX Abdomen. 
- RX Tòrax. 
- Estudis de radiologia contrastada. 
- Estudis de TC. 
- Estudis de RM. 
• Estudis d’Ecografia urològica. Paràmetres 
de qualitat. Visualització d’ecografies amb 
alteracions de la normalitat.

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.

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

curs COILL
LECTURA 
RADIOGRÀFICA 
AVANÇADA PER 
INFERMERIA
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Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.

Docents:
- Sònia Argilés Salla. 
Diplomada en Infermeria. Especialista en infer-
meria obstètrica-ginecològica (Llevadora). Màs-
ter universitari en Medicina Tradicional Xinesa i 
Acupuntura.

Dates i horaris: Octubre 2018.
Dia 4/10: de 15 a 20h
Dia 5/10: de 9 a 14h i de 16 a 21h
Dia 6/10: de 9 a 14h
(Hores lectives: 20).

Lloc: COILL

Places: 20.

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 efec-
tuar l’ingrés de la matrícula entre el 10 i el 
20 de setembre de 2018, 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’acupuntura és una tècnica que tracta de la in-
serció i manipulació d’unes fines agulles en el 
cos amb l’objectiu de restaurar la salut i el ben-
estar del pacient. L’acupuntura històricament 
s’ha utilitzat per combatre el dolor. Actualment 
l’evidència científica avala els beneficis de l’acu-
puntura en la dismenorrea, insomni, estrès i 
ansietat, millora del dolor i nàusees i vòmits en 
pacients oncològics.

El contingut d’aquest curs dona resposta a la 
necessitat d’aportar als infermers/es eines no 
farmacològiques en l’àmbit de les seves com-
petències professionals tenint en compte la 
guia de bones pràctiques de teràpies naturals 
i complementàries basada en l’evidència del 
Consell de Col·legis d’infermers i Infermeres de 
Catalunya.

OBJECTIU
Millorar les capacitats i competències dels infer-
mers i infermeres en el desenvolupament de les 
seves funcions previstes en la Directiva Europea 
mitjançant la revisió de la literatura científica i 
fonts documentals sobre acupuntura.

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.
• Assolir els 7 punts en l’examen tipus 
test de 10 preguntes sobre continguts 
teòrics directament relacionats amb els 
objectius específics d’aquesta formació.[]

curs COILL
ACUPUNTURA APLICADA 
A LES CURES INFERMERES
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Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.

Docents:
Servei Endocrinologia i Nutrició. 
HUAV de Lleida:
- Cristina Dominguez Gadea
Diplomada en Infermeria. 
Diplomada en Nutrició. 
- Pilar Ibars Moncasi
Infermera. Màster en Ciències Sanitàries. 
- Magda Mateu Amorós
Diplomada en Infermeria. 
- Anais Arqué Badia
Diplomada en Infermeria. 
- Cristina Moreno Castilla
Nutricionista Màster. 

Dates i horaris: 
Dies 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre 
i 6 de novembre de 2018.
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 efec-
tuar l’ingrés de la matrícula entre el 3 i el 
20 de setembre de 2018, 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.[]
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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.
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MÀSTER
INTERUNIVERSITARI

RECERCA
EN SALUT

Fitxa tècnica

Edició: 6a edició.
Crèdits: 90 crèdits ETCS.
Calendari: A partir d’octubre de 2018.
Modalitat: On-line. 
Lloc: Universitat de Lleida i Universitat de Vic-UCC.
Idiomes: Català, castellà i anglès.
Orientació: Recerca.
Coordinació acadèmica: Esther Rubinat Arnaldo.
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



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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10a edició MÀSTER UNIVERSITARI

EDUCACIÓ 
PER A LA SALUT



4a 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

Comissió de recerca del COILL.

ORGANITZACIÓ

Centre de Formació Contínua (CFC - UdL).

https://masteremergencies.wixsite.com/lleida
http://www.cfc.udl.cat/fc/curso/1743
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).



ATENCIÓ 
INTEGRAL 

A LA 
PERSONA 

AMB 
FERIDES

Les úlceres i ferides en general són un tipus de 
lesió amb les què es troben molts pacients, so-
bretot d’edat avançada.

Aquest curs proporciona a l’alumne les claus 
per recrear les condicions fisiològiques més 
adequades de manera que l’organisme sigui ca-
paç de reposar les perdudes en el menor temps 
possible, amb les menors seqüeles possibles i 
intentant que sigui amb el menor cost possible, 
tant des del punt de vista econòmic, com de l’or-
ganisme pròpiament. 

El nostre treball consistirà a oferir als interessats 
la forma d’actuar més adequada d’acord als re-
cursos dels què disposa, però sempre afavorint 
i respectant la seqüència natural del procés de 
cicatrització, per la qual cosa és imprescindible 
conèixe’l al detall. 

Adreçat a tots els professionals del món sani-
tari, ja sigui de l’àmbit hospitalari, residencial o 
d’atenció al domicili.

CONTINGUTS ESPECÍFICS ACADÈMICS

• Crèdits: 30 ECTS

• Modalitat formativa semipresencial:
- La part presencial del curs es porta a terme els 
dilluns de gener a juny, de 9.30 a 14h (més una 
tarda al mes, els mesos de febrer, març, abril i 
maig).
- La part no presencial del curs consisteix a re-
alitzar una sèrie d’activitats a través de la plata-
forma virtual i un treball en grup.

COORDINACIÓ

Joan Blanco i Jordi Ballesté
Tel. 973 702 455
joan.blanco@dif.udl.cat

ORGANITZACIÓ

Centre de Formació Contínua UdL (CFC)
C/Jaume II, 71 (Campus de Cappont)
25001 Lleida
Tel. 973 703 382
Fax 973 703 377
formaciocontinua@udl.cat

Més informació i inscripcions: 
http://www.cfc.udl.cat/fc/curso/1744
https://feridescroniques.wix.com/lleidape
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 DOCTORATS

SALUT

INTERUNIVERSITARI

CURES 
INTEGRALS I 
SERVEIS DE 

SALUT

7a edició MÀSTER

MÀSTER EN 
INFERMERIA DE 

QUIRÒFAN 

Fitxa tècnica

Edició: 7a edició.
Crèdits: 60 crèdits ETCS.
Calendari: D’octubre 2018 a juliol 2019.
Modalitat: Presencial. 
Lloc: Universitat de Lleida.
Places: 20 alumnes.
Preu: 2900 euros. Pagament en 2 terminis: 60%/40%.
Coordinació acadèmica: 
Esther Rubinat Arnaldo i Mª José Sanmartin Bardají.
Adreçat a:  Infermers/es que estiguin interessats 
a aprofundir i ampliar els seus coneixements i 
habilitats per tal de donar unes cures integrals, de 
qualitat i seguretat al pacient quirúrgic.
Professorat: Les classes teòriques i els tallers 
s’impartiran per personal d’infermeria i facultatius 
de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i altres 
hospitals de referència del territori, amb experiència 
en les diverses especialitats quirúrgiques.
Objectius generals:
• Conèixer i adquirir les competències d’infermeria en 
el procés perioperatori.
• Adquirir habilitats específiques que permetin 
proporcionar cures integrals al pacient quirúrgic 
durant el procés perioperatori.
• Formar les infermeres/rs en les diferents 
especialitats quirúrgiques en què es desenvoluparan 
com a professionals.
• Proporcionar les eines necessàries per 
desenvolupar un comportament i una actitud 
d’integració dins l’equip multidisciplinari.
• Proporcionar coneixements sobre els elements que 
integren l’àrea quirúrgica i la seva interrelació amb la 
resta de l’hospital.

Pla d’estudis

Mòdul I: 
1.1- Característiques estructurals i d’instal·lacions del 
bloc quirúrgic.
1.2- Innovació i desenvolupament.
1.3- Gestió per processos.
1.4- Gestió i coordinació del bloc quirúrgic.
1.5- Competències de la infermera perioperatòria.
1.6- Qualitat i seguretat en les cures del pacient 
quirúrgic.
1.7- Atenció al pacient quirúrgic i a la família.
1.8- Ètica i legalitat en el procés quirúrgic.
1.9- Treball en equip i lideratge.
1.10- Introducció a la recerca en cures de la salut.
Mòdul II: 
2.1- Cures d’infermeria en anestèsia i reanimació.
2.2- Cures d’infermeria al pacient quirúrgic 
davant els diferents procediments quirúrgics: 
cirurgia general, toràcica, digestiva, ortopèdica i 
traumatològica, ginecològica i obstètrica, urologia, 
vascular, neurològica, oftalmològica, maxil·lofacial, 
otorinolaringològica i cirurgia plàstica/reparadora.
2.3- Tallers teòric-pràctics.
Mòdul III: 
3.1 – Pràctiques clíniques
Mòdul IV: 
4.1 – Treball Fi de Màster

http://www.cfc.udl.cat/curso/2033
formaciocontina@udl.cat
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La Infermera de quiròfan desenvolupa les seves com-
petències en una àrea especialitzada i complexa, in-
tegrant-se en un equip de treball multidisciplinari on 
desenvolupa unes cures d’infermeria en l’atenció al 
pacient crític i en el procés perioperatori.
Els continus canvis en les tècniques quirúrgiques cada 
cop més especialitzades i més tecnificades per a les 
infermeres quirúrgiques, representen un repte per de-
senvolupar una formació que doni resposta a aques-
tes necessitats.
La Introducció de la Carpeta d’aprenentatge de la 
pràctica clínica, que inclou una sèrie d’activitats obli-
gatòries que garantiran l’aprenentatge de continguts 
bàsics, permet treballar les competències transversals 
de responsabilitat, gestió de l’aprenentatge, comuni-
cació i treball en equip.

Els tallers teòrics-pràctics basats 
en l’impuls de la simulació i de bri-
efing com a metodologia d’apre-
nentatge, permeten adquirir conei-
xements i el desenvolupament de 
competències professionals tècni-
ques.



 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.








