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editorial diada
per josep maria camps, president del Col·legi

AL COMENÇAMENT de la segona quinzena de novembre tindrem a Lleida 
el . / 00)12&" +234- )023+42’ &%- 2’ $)*+)025+63%7’ &%( 2)+2), " %*’ *- 6 on podrem 
veure com prop de cinc-centes infermeres d’arreu del món faran la “posa-
da en escena” dels seus treballs de recerca.

Val a dir que la recerca aporta beneficis a la salut del ciutadà i no a 
l’investigador. Per tant, no és comprensible que es facin retallades en re-
cerca en projectes que poden representar la vida o la mort. L’esperança de 
moltes persones malaltes depèn del fet que els investigadors puguin donar 
resposta i solució a la seva patologia.

Molts professionals infermers desenvolupen tot tipus de projectes de re-
cerca, tant dins com fora d’equips multidisciplinaris, i també estan veient 
com el suport públic va disminuint de manera molt preocupant. I com 
en altres qüestions, els governants s’han fet el sord davant tot tipus 
d’advertències al respecte i també “han tirat de tisora” en projectes i es-
tudis que suposarien millorar la nostra competitivitat i així poder abando-
nar el lamentable divuitè lloc en el qual es troba aquest país en matèria 
d’innovació dins de la Unió Europea.

Així doncs, no fem igual que aquests governants sords i cecs i anem a 
gaudir de tot el que aquests companys i companyes investigadors ens 
porten a casa nostra. Aprofitem d’aquesta manera el seu treball pel bé 
dels pacients dels què cadascú de nosaltres tenim cura.

Companys i companyes investigadors és un veritable plaer tenir-
vos entre nosaltres, sigueu benvinguts a casa nostra que és també 
casa vostra.[]

Sense recerca 
no hi ha
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diada 2013

“LES INFERMERES LLEIDATANES demanen que 
el sistema de salut els doti amb totes les com-
petències per a les què estan formades, una 
reestructuració de funcions que obriria la porta 
a molts llocs de treball per aquest col·lectiu i 
racionalitzaria el servei públic”, segons explicà 

Josep Maria Camps, president del Col·legi Ofi-
cial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL). 
En aquest sentit, Camps va insistir que cal 
“aconseguir el desenvolupament professional 
definitiu, tant de la prescripció d’infermeria, 
com de les especialitats d’infermeria”.

El Col·legi va retre 
homenatge a les infermeres 
i infermers de Lleida jubilats 
recentment
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El COILL va commemorar el passat 30 de maig 
la Diada de la Infermeria amb la celebració de 
diferents actes entre els què destacà la confe-
rència de la Dra. Helena Legido-Quigley, ponent 
en Salut Global de la London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, sobre “Com afecten les 

retallades a la salut”. La ponència, que va tenir 
lloc a la seu col·legial, va ser l’acte central d’una 
tarda que s’inicià amb la presentació de la jor-
nada per part del president del COILL, Josep M. 
Camps, i que va servir per retre homenatge a 
totes les infermeres i infermers lleidatans jubi-
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lats durant el 2012. Legido-Quigley va evidenci-
ar el retrocés que viu el sistema de salut pública 
català i espanyol, fruit de la política d’austeri-
tat, i va deixar molt clar que des d’Europa, “no 
s’entén com és vol canviar un sistema de salut 
que és menys costós (6,9% PIB) que la mitja 
de la Unió Europea (7,5% PIB), dóna una sa-
tisfacció del 70% i una gran taxa de qualitat i 
esperança de vida”.

En el marc d’aquesta Diada de la Infermeria 
també es van lliurar els premis i beques que 
atorga el COILL i es van exposar els resultats de 
la 2a beca al Millor Projecte de Recerca Inferme-
ra 2012, concedida l’any passat a l’Eva Barallat 
Gimeno. Pel que fa al Millor Projecte de Recerca 
Infermera d’aquest 2013, la beca de 6.000 eu-
ros es va concedir a l’Iraida Gimeno Pi perquè 
desenvolupi el treball “Síndrome de Fatiga Crò-

Francesca
González

Teresa
Botigué
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nica: identificació de factors de risc associats a 
l’evolució de la malaltia”.

Finalment, el COILL va fer públic el veredicte 
dels XXI Premis d’Investigació d’Infermeria de 
Lleida. El primer premi, de 1.800 euros, va que-
dar desert, mentre que el segon, dotat amb 
1.200 euros, va recaure en Teresa Botigué Sa-
torra per l’estudi: “Comparació de tres escales 
de cribatge nutricional per a la gent gran de 
la comunitat: capacitat predictiva dels efectes 
adversos de desnutrició”. 

El tercer premi de 300 euros va ser per a Fran-
cesca González i Palau pel treball “Estudio de 
las actitudes de los estudiantes de tercer cur-
so del Grado de Enfermería hacia los pacientes 
con enfermedades mentales: antes y después 
de su formación teórica”.

La celebració de la Diada va cloure amb un re-
frigeri per al nombrós públic que va assistir a 
aquesta jornada commemorativa.[]

Joan Blanco,
degà de la

Facultat

Eva Barallat va 
exposar els resultats 
de la 2a beca al Millor 
Projecte de Recerca 
Infermera 2012
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Iraida
Gimeno

Helena Legido -Quigley amb 
Josep Maria Camps i Montse Gea
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Denise Gastaldo, 
professora associada de 

la Universitat de Toronto, 
també va assistir 

a la Diada
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La conferència va anar a 
càrrec de la Dra. Helena 
Legido-Quigley
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EL COL·LEGI OFICIAL d’Infermeres i Infermers 
de Lleida (COILL) va acollir, el passat 14 de juny, 
la celebració de la Diada de la Llevadora orga-
nitzada pel mateix Col·legi amb la col·laboració 
de l’Associació Catalana de Llevadores. 

La jornada va girar al voltant de la presenta-
ció del llibre de la llevadora de Montornès del 
Vallès, Encarna Gascón “Llevadores en acció: 
llevant nadons, lligant melics”. Gascón, que 
exerceix en el Centre d’Atenció Primària de 
Montornès, ha plasmat la seva experiència pro-

fessional en aquest llibre que es presenta com 
un compendi de vivències de companys i com-
panyes de professió, passant per l’evolució del 
rol de les llevadores, tant en l’atenció domicilià-
ria i primària com en l’hospitalària i en la Unitat 
Docent de Llevadores.

La diada va continuar amb la celebració d’una 
reunió extraordinària de l’Associació Catalana 
de Llevadores a la mateixa seu del COILL i va 
finalitzar amb un dinar de germanor de les lle-
vadores assistents a la jornada festiva.[]

Jornada i presentació del llibre

“Llevadores en acció: 
llevant nadons, lligant melics”
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Encarna Gascón, autora de 
“Llevadores en acció: llevant 
nadons, lligant melics”
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entrevista

“Sé pel meu 
treball que moltes 

infermeres continuen 
en el sector de la 
gent gran per les 

relacions amables que 
estableixen amb 

els pacients”

entrevista
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Katherine Simone 
McGilton

entrevista Sara Bobet

foto Roser Estada

MISSATGES
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entrevista
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7>H #:6H C2#95:?9#9A#E9?3>56A#8#9A3#3943#34D

E9?M83>?3/#

En relació a aquest tema, la Dra. McGilton va 
venir a Lleida el passat mes de març per impartir 
un seminari sobre com dissenyar un estudi d’in-
tervenció. La revista INF va conversar amb ella.

T>3:=#23#456#85<9?H 9?6#U49#93#@9@876#6#

A6#?979?76#7895:;<876/#+5#U4=#7>5383:98S#A6#

39M6#<9856V Estic contractada per un hospital 
i treballo en un institut de recerca. És genial 
perquè part de la meva feina es pot posar en 
pràctica i també utilitzo l’hospital com a font 
per la meva recerca. El que faig amb les meves 
intervencions és recollir dades, intentar millorar 
la pràctica i, finalment, avaluo els resultats per 
marcar la diferència.

W3#6#@8?N#6A#H 6:98S#B>3E8:6A#>5#<6#9A3#3943#

93:4@83#23#>5#6EA876#A93#39M93#7>57A438>53#

8#95#M94#9A3#?934A:6:3/ Sí, així és. De vegades 
al mateix centre i, de vegades, en altres perquè 
m’agrada tenir diferents espais on provar les 
investigacions.

!6#H 6X>?#E6?:#@9A3#3943#93:4@83#39#795:?95#

95#9A#@9395M>A4E6H 95:#8#6EA87678Q#@9#H 9D

34?93#9<876793#95#A6#E?O7:876#K9?>5:>APK8D

76/#Sí. La majoria del nostre treball intenta mi-

llorar la cura de la gent gran. Al Canadà, com 
a la resta del món, hi ha un gran nombre de 
malats adults i no crec que tinguem prou re-
cerca pel que fa a la cura d’aquest grup. Per 
això els meus estudis se centren en com podem 
millorar la pràctica per obtenir millors resultats 
pels pacients. 
Quan tens un atac de feridura o una diagnosi 
de demència has de poder continuar tenint el 
millor tractament. 
La meva investigació se centra en com ensenyar 
a tractar els pacients de la millor manera pos-
sible malgrat les seves limitacions, centrant-se 
en les habilitats que encara tenen, reforçant 
l’apropament i com el desenvolupes per marcar 
la diferència, millorar l’entorn i el tracte perquè, 
d’aquesta manera es pot millorar abans i, per 
tant, anar a casa sovint.

+5#A6#5>3:?6#3>789:6:#76@6#7>E#B8#B6#H 23#

K95:#K?65/#Y9?#456#C65@6#68SP#23#E>38:84#

E9?U4=#3GB6#6AA6?K6:#AG93E9?65Z6#@9#M8@6#

E9?PN#E9?#6A:?6#C65@6N#6U493:#<9:#B6#@4:#

AG6E6?878Q#@G453#E?>CA9H 93#U49#6C653#5>#

9S83:895#8#U49#3>M85:#5>#36C9H #7>H #6<?>5D

:6?/#+5#6U493:#395:8:N#7>H #B65#@9#39?#A93#

85<9?H 9?93#U49#@9@8U485#A6#39M6#M8@6#E?>D

<9338>56A#6A#397:>?#@9#A6#K95:#K?65V#* 65#

@9#:958?#4593#6E:8:4@3#>#U46A8:6:3#U49#5>#

76A95#95#6A:?93#:8E43#@9#E67895:3V Sí. Ens 
trobem que les infermeres normalment arriben 
més tard en aquesta àrea, és a dir, primer pas-
sen per altres com trauma, cures intensives o 
vigilància intensiva fins a donar el pas de de-
dicar-se a la cura de pacients grans de llarga 
durada. 
Potser totes les infermeres tendeixen a tenir pa-
ciència, empatia, amabilitat... Intentem dir a les 
noves infermeres que treballin la bona relació 
amb els pacients perquè, per exemple, la majo-
ria d’ells surten de la unitat de trauma però ho 
fan amb seqüeles i per tant poden ser pacients 
de llarga durada.

" AK453#93:4@83#H >3:?95#U49#B8#B6#456#

H 6576#@9#@938K#@9#:?9C6AA6?#6H C#K95:#

K?65#E9?#E6?:#@9#A93#85<9?H 9?93#U49#<856D

A8:[95#9A3#3943#93:4@83N#95#E6?:#E9A#394#6A:#

58M9AA#@9#@9E95@=5786/#+5#:2#7>53:O5786V 
Absolutament.  És cert. En principi es prefereix 
treballar amb altres pacients més joves o nens 

“Els meus estudis se centren 
en com podem millorar la 

pràctica per obtenir millors 
resultats pels pacients grans”
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perquè, entre altres coses, el sector de la gent 
gran saps que no viuran molt més. Les infer-
meres joves han de pensar que, tant al Canadà 
com aquí per exemple, l’envelliment de la po-
blació és un fet i, per tant, aquest és un sector 
que necessitarà molt personal infermer. El que 
vull dir és que si vols ser infermera has de te-
nir en compte que el futur d’aquesta profes-
sió estarà molt lligat a la gent gran. Hem de 
començar a educar en les escoles d’infermeria 
en aquest sentit perquè aquest és un sector de 
població que existeix i que no podem obviar.

\ 485#8H E67:9#:2#A6#?9A678Q#E67895:D85<9?D

H 9?6#95#A6#U46A8:6:#@9#M8@6#@9A3#E67895:3#

K?653V Quan hem preguntat als pacients o 
clients (en referència als que es troben en re-
sidències) que requereixen cures de llarga du-
rada, cures intensives, cures a casa… què és 
important per ells, sempre surt la relació que 
tenen amb les professionals. 
Necessiten tenir un bon informe, escoltar el que 
la infermera els ha de dir, que hi hagi un apro-
pament. Si no hi ha una relació es més difícil 
fer la feina bé. Per això he centrat moltes de les 
meves investigacions en com millorar aquesta 
relació perquè aquesta és una bona manera 
d’obtenir resultats més eficaços.

\ 4=#93#E>:#<9?#E9?#H 8AA>?6?#6U493:6#?9A6D

78QV Una de les coses és la continuïtat en el 
temps entre pacient-infermera. És a dir, que el 
pacient tingui la mateixa infermera tot el temps 
que sigui possible. Si hi ha canvis, s’ha de tornar 
a conèixer la persona i això contribueix a tenir 
relacions més dolentes. Una altra cosa és que 
a les facultats, vull dir dins del currículum, cal 
ensenyar com s’han de relacionar les infermeres 
amb els pacients perquè això ajuda a la relació, 
és a dir, cal ensenyar què vol dir ser empàtic 
o ser fiable, per exemple… tot això marca la 
diferència de com evolucionen els pacients. Cal 
ensenyar les infermeres com tractar els pacients 
perquè se sentin a gust, tranquils, confiats, etc.

\ 465#A6#7>H 4587678Q#M9?C6A#5>#23#E>338CA9#

7>H N#E9?#9S9H EA9N#95#9A#763#@9A3#E67895:3#

U49#B65#E6:8:#45#87:43#U49#9A3#B6#@98S6:#

39539#E6?A6N#E>@9H #34EA8?#6U493:6#7>H 4D

587678Q#E9?#AG6<97:9#>#A6#7>H E?9538QV#\ 4=#

E>@95#<9?#E9?#?93:6CA8?#6U493:6#7>H 458D

7678QV Es pot entendre una persona observant 
les seves característiques. La seva mirada, el seu 
somriure…

T>A#@8?#H 8:X65Z65:#A6#7>H 4587678Q#5>#M9?D

C6AV Exacte. A través de la comunicació no ver-
bal pots saber com es troba una persona. Hem 
vist en molts pacients que segons l’habilitat de 
la infermera per parlar amb els pacients/clients 
hi ha una evolució diferent.

Y6?A6#@9#E67895:3#8#7A895:3/#\ 4856#@8<9?=5D

786#B8#B6V A Canadà parlem de pacients i clients 
ja que depenent d’on estiguin tindran un nom 
o altre. El pacients són de curta durada i solen 
estar als hospitals. Parlem de clients quan ens re-
ferim a pacients atesos a casa, en residències…

T>A@?86#6?6#U49#E6?A2338H #456#H 876#

@9#A6#8536:83<6778Q#A6C>?6A#8#9A#burnout 
(col·loquialment estar cremat)#U49#E6:98D
S95#A93#85<9?H 9?93#U49#:?9C6AA95#6H C#K95:#

K?65/#W3#H 23#K?65#U49#9A#U49#:9595#A93#85D

<9?H 9?93#U49#:?9C6AA95#95#6A:?93#OH C8:3V 
No sé, de fet, la resposta a aquesta pregunta. 
No conec cap estudi al respecte del ! " #$%" & 
que pateixen els diferents grups, però sé pel 
meu treball que moltes infermeres continuen 
en el sector de la gent gran per les relacions 
amables que estableixen amb els pacients, la 
qual cosa sempre resulta un avantatge per tre-
ballar amb pacients de la tercera edat.

+A3#3943#93:4@83#@8495#U49N#@9#M9K6@93N#

A93#85<9?H 9?93#93#7>5M9?:98S95#95#E6?:#@9#

A6#<6H ;A86#>N#38H EA9H 95:N#95#<6H ;A86#E9?#

6U493:3#E67895:3/#Sí, això passa perquè molts 
dels clients no veuen massa sovint a les seves 
famílies i en aquest entorn necessites afecte.

\ 4=#953#E>:#@8?#3>C?9#A93#38:4678>53#=:8D

76H 95:#E?>CA9H O:8U493#U49#93#@>595#95#

“Intentem dir a les infermeres 
que treballin la bona relació 
amb els pacients perquè 
poden ser de llarga durada”
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La doctora Katherine S. McGilton 
a la Facultat d’Infermeria de la 
Universitat de Lleida.



A6#74?6#6#AA6?K#:9?H 858#@9#A6#K95:#K?65V El 
nostre Col·legi Oficial d’Infermeria ha establert 
unes pautes de com han de ser les relacions 
amb els pacients, és a dir, com és una bona 
relació vers com seria una relació que va més 
enllà d’una relació professional. De vegades, el 
millor que pots fer per un client és ajudar, pre-
guntar-li com està, dir-li si pots fer res per ell. 
Professionalment, anar més enllà de les cures 
és assegurar-se de que la persona ha passat un 
bon dia.

Y9?#676C6?N#U4856#23#A6#39M6#?9A678Q#6H C#A6#

F674A:6:#@G,5<9?H 9?86#@9#A6#L 58M9?38:6:#@9#

!A98@6V Fa cinc o sis anys la Dra. Carmen Nuin, 
professora de la Facultat d’Infermeria de la UdL, 
va venir a Canadà per fer el doctorat i busca-
va algú especialitzat en gerontologia i aquesta 
persona era jo. Així vam començar a treballar 
juntes i, des de llavors, com que tenim un 
acord de col·laboració entre la meva Facultat 
d’Infermeria i la Universitat de Lleida, hi ha una 
relació de col·laboració. Ara, concretament, he 
vingut a impartir un seminari sobre com dis-
senyar un estudi d’intervenció. Amb aquestes 
classes pretenc, bàsicament, influenciar les in-
fermeres d’aquí a pensar d’una manera dife-
rent. La meva idea és donar-los idees sobre què 
pot fer una infermera i ensenyar-los com les 
seves intervencions poden marcar la diferència 
pels clients/pacients que estan cuidant perquè 
crec que la infermera no s’ha de limitar a dur 
a terme les ordres del metge. La diferència la 
marca una infermera que es preocupa perquè 
el pacient estigui a gust, de com evolucionen 
els seus símptomes, del dolor que senten… una 
infermera que s’assegura de que el pacient tin-
gui una bona resposta. Així doncs, els ensenyo 
el que s’ha fet al Canadà i també algun treball 
d’intervenció perquè els resulti familiar aquesta 
manera de treballar.[]

“Hem vist en molts pacients 
que segons l’habilitat 

de la infermera tenen una 
evolució diferent”
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“Un dels impactes més grans de 
les mesures d’austeritat és quan les 

infermeres veuen que els seus pacients 
potser no estan rebent tots els serveis 

i atencions que necessiten”

entrevista
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Dra. 
Elizabeth Peter

entrevista Sara Bobet

foto Aida Felis

MISSATGES
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La Dra. Elizabeth Peter va visitar Lleida per do-
nar una conferència a la Facultat d’Infermeria 
de la Universitat de Lleida. INF va parlar amb 
ella sobre les retallades que pateix el model 
sanitari a Espanya des de fa temps i de com 
afecta aquesta situació tant a infermeres com 
a pacients.

“Les infermeres intenten 
donar recursos als cuidadors 

que són els que tenen cura de 
les persones dependents”

“El sistema ha de ser eficient 
però si la meta principal 
per la societat ha de ser 

tenir beneficis, aquest és un 
objectiu molt diferent del 

que ha de ser la salut”



* 9H #M83:#AG8H E67:9#U49#:9595N#6#74?:#:9?D

H 858N#A93#H 934?93#@G643:9?8:6:#95#A93#85D

<9?H 9?93#E9?PN#U485#23#9A#394#8H E67:9#6#

AA6?K#:9?H 858V Bé, crec que un dels impactes 
més grans és quan les infermeres veuen que 
els seus pacients potser no estan rebent tots 
els serveis i atencions que necessiten. Això pot 
ser una font de gran angoixa per aquestes pro-
fessionals que estan intentant donar suport a 
aquestes persones dins de la comunitat. Elles 
intenten donar recursos als pacients i també als 
cuidadors familiars que són els que tenen cura 
de les persones dependents o discapacitades. 
Les infermeres intenten satisfer els seus ideals 
d’atenció dels pacients.

Y9A#U49#<6#6A3#E67895:3N#9A3#9<97:93#@9#A93#

?9:6AA6@93#X6#3GB65#<9:#9M8@95:3#E9?PN#U4853#

39?65#9A3#9<97:93#6#AA6?K#:9?H 858V El que pas-
sarà a llarg termini és que els membres de la 
unitat familiar i els amics assumiran les activi-
tats de tenir cura que potser en el passat eren 
oferides per l’estat. La recerca mostra que els 
mateixos cuidadors poden acabar malalts per-
què intenten cuidar algú a casa a més de fer 
la seva feina. Volen ajudar, cuidar, de vegades 
volen ajudar a estalviar uns diners. Això té un 

impacte sobretot en les dones, ja que el 80% 
de la gent que té cura de familiars dins de la 
comunitat són dones.

. 8#E6?A9H #@G+3E65e6N#39H CA6#7>H #38#3GB6D

K423#7?946:#456#A;586#U49#39H CA6M6#85D

<?65U49X6CA9/#" U493:#9?6#45#E6;3#M83:#

H 45@86AH 95:#7>H #45#9S9H EA9#@9#H >@9A#
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9A#U49#E6336?O#6?6#95#6U493:#E6;3V Crec que 
sempre hi ha aquest perill. La gent veu que hi 
ha un problema i sempre busca una solució. Per 
les persones riques la sanitat privada pot ser la 
solució però, en molts aspectes i a llarg termini, 
serà un gran problema pel país. En països com 
els Estats Units d’Amèrica, on la sanitat és pri-
vada, aquesta és extremadament costosa. 
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“A curt termini pot 
resultar molt atractiva però 
crec que la privatització és 
un perill a llarg termini”
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entrevista

Montse Gea, 
vicepresidenta del 
COILL, i la Dra. Elizabeth 
Peter durant la seva 
visita a Lleida.



Crec que és molt més cara que en qualsevol 
altre país del món. Al final és la gent normal 
la que tindrà més dificultats, especialment la 
gent que té ingressos baixos, ja que potser no 
tindran accés al sistema sanitari privat. Penso, 
doncs, que la privatització és un perill a llarg 
termini. A curt termini pot resultar molt atractiu 
per la gent amb diners però no crec que sigui 
una bona idea per la mitjana de la població.

\ 4=#E>:#E6336?#38#A6#36A4:#93#E?95#7>H #45#

59K>78V Si mirem la salut com a negoci, cal dir 
que l’objectiu de tot negoci és tenir beneficis. 
Podem entendre que això passi quan anem a 
comprar un televisor, per exemple, però quan 
anem a un proveïdor d’atenció mèdica el que 
ens ve al cap és que qui ens atengui ens mostri 
interès. No pensem mai però en beneficis eco-
nòmics. Això canvia els valors i l’ètica amb què 
operem. El sistema ha de ser eficient però si la 
meta principal per la societat ha de ser tenir 
beneficis, aquest és un objectiu molt diferent 
del que ha de ser la salut.
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95#7>H E:9#U49#3Q5#6A#H 8K#@9A#E?>CA9H 6N#

95:?9#AG93:6:#8#9A3#E67895:3/ El millor que po-
den fer és treballar en grups, associar-se sobre-
tot a través de col·legis professionals o altres 
organitzacions similars per poder parlar clar. 
Sé que al Canadà hi han hagut forces a favor 
de la privatització de la sanitat però l’Organit-
zació Professional de l’Infermeria és molt activa 
en aquest país i s’hi ha manifestat en contra. És 
difícil per les infermeres aconseguir canvis de 
manera individual. 
Dins d’una organització però, és diferent i les 
infermeres en conjunt fan possible tenir poder 
dins de la societat i, per exemple, fer entendre a 
la gent com n’és d’important implicar-se en les 
decisions que es prenen.
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:6: / Sí, cal estar junts. Podem aprendre molt so-
bre negocis però no hem de perdre de vista que 
la nostra meta no és tenir beneficis, sinó que el 
que volem és la salut. Hem d’obrir la ment a 
processos diferents sempre que tinguem clars 
els nostres valors i objectius.

&?94#U49#9A#7>579E:9#@9#3658:6:#EgCA876#

458M9?36A#23#8H E>338CA9V En realitat no crec 
que sigui impossible perquè amb tot el que 
està passant aquí a Espanya us trobareu que la 
gent es posarà més malalta i, al final, resultarà 
fins i tot més car. El tipus de salut pública que 
s’ofereix aquí també preveu molts problemes. 
Sense aquest tipus de prevenció, sobretot la 
detecció precoç, hi hauran més problemes de 
salut. Cal ajudar a la gent a treballar, a innovar, 
a ser actius i productius, etc. Tot això fa que es 
crei gent feliç dins de la societat. Una gent que 
estarà més sana.

&>H #93#M94#9A#383:9H 6#3658:6?8#93E65e>A#

6#AG93:?65K9?V Molt favorablement. En aquest 
moment, potser, el centre d’atenció són les 
mesures d’austeritat i què és el que vindrà ara 
tot seguit. Tot i així, el sistema es veu de forma 
molt favorable.
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:65#H >A:#C95#E?9E6?6@93V Sí, totalment cert.
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:95V Sí, ho sé i és molt trist veure que passa 
això. Tota la inversió que s’ha fet en formació, 
la intel·ligència… és molt trist veure una gene-
ració que marxa.[]
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“El millor que poden fer les 
infermeres és associar-se, 

sobretot a través de 
col·legis professionals, per 

poder parlar clar“

“Amb el que està passant a 
Espanya us trobareu que la 
gent es posarà més malalta i, 
al final, resultarà més car”
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CODI

DE LES INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA

VINT-I-SET ANYS després de l’entrada en vigor 
del darrer codi ètic, el Consell de Col·legis d’In-
fermeres i Infermers de Catalunya n’ha redactat 
un de nou, revisat i adaptat als canvis professi-
onals i socials actuals i que ha tardat dos anys 
i mig en elaborar-se. El nou Codi d’Ètica de les 
Infermeres de Catalunya fa de la persona i el 
pacient el protagonista, amb especial atenció 
a drets com la confidencialitat o l’objecció de 
consciència. 

L’acte de presentació va tenir lloc el 16 d’oc-
tubre al CosmoCaixa de Barcelona i va comp-
tar amb una nodrida representació del COILL 
(Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida) que ha aportat tres ponents a la comis-
sió redactora del nou document formada per 
membres dels quatre col·legis catalans (COIB, 
COIGi, COILL i COITA). El nou Codi s’ha realitzat 
amb un ampli procés de participació i ha tingut 
en compte l’opinió d’infermeres expertes i pro-
fessionals no infermers, i també d’infermeres 
que van participar en una enquesta inicial so-

bre els aspectes ètics que més els preocupaven 
en el seu dia a dia professional, com també les 
esmenes presentades. Un nou document que 
pretén especificar el compromís indispensable 
que les infermeres adquireixen envers la perso-
na atesa, les famílies, grups i comunitats, així 
com respecte dels col·legues, d’altres profes-
sionals de la salut i equips de treball, i de la socie-
tat, a fi de poder oferir unes cures infermeres 
de qualitat. 

El nou codi vol també determinar la respon-
sabilitat professional de les infermeres en el 
manteniment, promoció i defensa dels drets de 
les persones relacionats amb la salut i mostrar 
quins són els paràmetres d’una pràctica que 
permeti avaluar la competència de les infer-
meres, promogui la reflexió sobre la pràctica 
professional i ajudi les infermeres i infermers a 
prendre decisions per actuar èticament. 
’ ( )%$&*$" +) *, -( *( +. ! ( /+( 012+( +" &%#*&3+) *, -( 10(
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LES INFERMERES DE LLEIDA VAN ASSISTIR A 

L’ACTE DE PRESENTACIÓ DEL CODI D’ÈTICA.

foto Rafa Gimena

Cap de Premsa COILL
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Cap de Premsa COILL
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LA SEU
D’URGELL

i hospital
L’Anna Gómez i la Nica González són les infer-
meres responsables d’enllaç entre els equips sa-
nitaris del Centre d’Atenció Primària de la Seu 
d’Urgell i el de la Fundació Sant Hospital de la 
mateixa localitat. Quan l’Anna, des del CAP, i la 
Nica des de l’Hospital, van començar a “enlla-
çar” i coordinar les atencions i serveis sanitaris 
de cada centre vers un mateix pacient, la idea 
era moderna i s’enfrontava a les diferents es-
tructures organitzatives de cada equip. Amb el 

pas dels anys els beneficis són clars i la conclu-
sió també: “La prioritat ha de ser el pacient”.

“Els canvis en les estructures i hàbits de les 
famílies i l’envelliment de la població estan 
comportant un increment en les necessitats 
socials que es tradueix en un increment de les 
demandes de serveis socials i de salut”, explica 
Gómez. ”Aquesta atenció a les persones amb 
dependència i el suport a les famílies ens està 



&%- &+Y’ +.

&%%( $,- " &,r #+- ’ ( +#- ,T+!!.

Relació estructurada entre diferents nivells 
organitzatius que actuen en un mateix 
procés sobre el qual s’estableixen objec-
tius comuns.
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Prestació de l’atenció sanitària per part de 
diferents proveïdors i professionals que 
treballen conjuntament per garantir que 
en un procés assistencial es presti la millor 
atenció possible allà on sigui més eficient 
i amb corresponsabilitat per tots els pro-
fessionals i les institucions que intervenen.

,- ’ +1 ( " &,r

Resposta organitzativa a la necessitat de 
coordinar-se mitjançant l’agrupació de re-
cursos diversos sota una única estructura 
de gestió.
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Abordatge complet dels processos assis-
tencials.[]
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plantejant als professionals sociosanitaris nous 
reptes i compromisos. Per aquesta raó cal que 
la coordinació entre els nostres serveis garan-
teixi l’objectiu comú amb un treball intercon-
nectat. En aquest sentit, l’atenció domiciliària 
requereix la coordinació entre diferents nivells 
del sistema de serveis socials i sanitaris, amb 
l’objectiu de garantir una atenció integral, així 
com la col·laboració entre el sector públic i el 
privat”, ressalta l’enllaç del CAP.

Nica González explica que “avui en dia el paci-
ent té la possibilitat d’accedir a una varietat de 
serveis i nivells assistencials (hospitals d’aguts, 
sociosanitaris, primària, PADES...) i nosaltres, 
com a professionals, hem de saber en tot mo-
ment quines són les seves necessitats i ajudar-lo 
o acompanyar-lo d’un recurs a un altre. Això 
demana un bon nivell de coordinació interpro-
fessional, per la qual cosa cal que treballem co-
ordinats i de forma integral”.

Entre els elements de més dificultat que Gómez 
i González destaquen en aquesta tasca de co-
ordinació està “la insuficiència de recursos hu-
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En l’actualitat, el nombre d’infermeres de l’FSH 
és de 50 amb diferents jornades de contracte 
i les infermeres més relacionades amb la 
coordinació entre l’hospital i el CAP formen 
part de la la Unitat d’Hospitalització, la USS i 
Pades, a més de tot l’equip d’auxiliars –tant 
d’hospitalització com de la USS– que amb la 
seva participació fan que la coordinació sigui 
possible.
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Montse Ramos
M. Gràcia Gaja
Núria Pifarré
Lourdes Solé
M. Carme Planella
Laura Lluch
Cristina Isabel Baz
Elisabet Bertran
Gemma Navas
M. Teresa Sánchez
Juan Antonio Papín
Sònia Mas
Carme Repullo
Sílvia Sánchez
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Montse Armengou
Consol Casademunt
Nica González
Marta Sirvent
Mª José López
Sandra Bigordà
Mònica Montoliu
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Mercè Torres 
Carme Balastegui 
Lluïsa Niño 
Rosa Magrinyà 
Teresa Ferrer 
Dolors Real 
Maria Graset 
Rosa Díaz 
Sònia Mas 
Lourdes Codina 
Jordi Martínez 
Anna Gómez 
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Neus Méndez 
Antònia Parra (Tonyi) 
Albert Font 
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Mercè Carbonell.[]

mans i materials; la gran mida de les institucions 
sanitàries que pot dificultar la implementació 
de nous programes; les diferents cultures de 
treball de les institucions i cada professional; 
duplicitat de serveis; i absència de bibliografia 
que mostri evidència de l’efectivitat d’un model 
de coordinació de manera clara”.

Però Nica González i Anna Gómez també 
han trobat elements facilitadors com “suport 
institucional; divulgació i implicació dels pro-
fessionals; bon registre de la informació, bases 
de dades compartides; guies, protocols i trajec-
tòries consensuades; criteris de derivació con-
sensuats; o facilitat d’accés de l’usuari”.

Les dues coordinadores destaquen com han 
vist una bona evolució respecte a les prime-
res reticències dels professionals a compartir 
les responsabilitats dels seus pacients. Ara la 
col·laboració és habitual i la prioritat és el pa-
cient, que pot ser un malalt crònic que s’ha 
d’hospitalitzar o un pacient donat d’alta que 
ha de seguir rebent atenció o tractament per 
personal del CAP o l’Hospital.[]

“La prioritat ha de 
ser el pacient”
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conveni

UdL
&Coill JOSEP MARIA CAMPS, 

ROBERTO FERNÁNDEZ 

I JOAN BLANCO.
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TOTES LES OFERTES de feina per a infermeres 
i infermers que reben, tant la Facultat d’In-
fermeria de la Universitat de Lleida (UdL) com 
el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida (COILL), les podran conèixer graduats i 
professionals a través de les respectives pàgines 
webs. Disposar d’una borsa de treball conjunta 
és una de les iniciatives que posaran en mar-
xa la Facultat i el Col·legi mercès al conveni de 
col·laboració que van signar el rector de la UdL, 
Roberto Fernández, i el president de l’ens, Jo-
sep Maria Camps, el passat 23 d’octubre.

L’acord, que preveu actuacions conjuntes en 
el marc de la formació i la recerca, segella una 
col·laboració que mantenen des de fa anys 
ambdues entitats amb l’objectiu de millorar la 
salut de la població i les condicions de l’exercici 
professional. En aquest sentit, el Grup de Re-
cerca en Cures de Salut de la UdL, integrat per 

professorat de la Facultat i professionals de la 
pràctica clínica en infermeria i en fisioteràpia, 
està treballant per implementar Guies de Pràc-
tica Clínica basades en l’evidència en els hospi-
tals de Santa Maria, Universitari Arnau de Vila-
nova i en la mateixa Facultat, que els acreditin 
com a centres compromesos amb l’excel·lència 
en cures, una menció que atorga el Ministeri 
d’Economia i Competitivitat a través de l’Insti-
tut Carlos III.

Segons Joan Blanco, degà de la Facultat d’In-
fermeria, l’acord signat no només serveix per a 
compartir recursos i donar visibilitat als profes-
sionals de la infermeria, sinó per treballar per la 
ciutadania tot tenint cura de la seva salut.

El conveni s’ha concertat a proposta de Joan 
Blanco, degà de la Facultat d’Infermeria, i Josep 
Maria Camps, president del COILL.[]

La Facultat i el Col·legi 
compartiran la borsa de treball 

foto Sara Bobet

MISSATGES
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EL PASSAT 28 de juny de 2013 es va celebrar a 
La Llotja l’acte d’entrega d’orles de la primera 
promoció del Grau en Infermeria i de la setena 
del Màster en Ciències de la Infermeria de la 
Facultat d’Infermeria de la UdL, essent la pa-
drina na Montserrat Teixidor Freixa. Teixidor és 
degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i 
Infermers de Catalunya, vicepresidenta en re-
presentació d’Espanya de la Xarxa Multinaci-
onal d’Investigació i Reflexió sobre la Pràctica 
Diària en Infermeria  i membre de la Federació 
d’Infermeres Docents Europees i de l’Acadèmia 
Americana d’Infermeria. L’acte va congregar 
700 persones i va estar presidit per Roberto 
Fernández, rector de la UdL; acompanyat per 
Ramon Roca, president del Consell Social; Fran-
cesc Valenzuela, secretari acadèmic de la Facul-
tat d’Infermeria; Joan Blanco, degà de la Facul-
tat i Josep M. Camps, president del COILL.[]

Montserrat Teixidor, padrina del 
Grau en Infermeria i el Màster en Ciències de 

la Infermeria de la Facultat de la UdL

DES DE L’ANY 2004 diferents acadèmics in-
ternacionals han treballat junts per oferir a les 
infermeres l’oportunitat de formar-se en salut 
global i recerca amb la finalitat de produir co-
neixement infermer que sigui simultàniament 
rigorós i socialment rellevant per a la comunitat 
internacional.

Des d’aquesta perspectiva va néixer l’Internatio-
nal Nursing PhD Collaboration que es va mate-
rialitzar amb la creació el 2011 a la Universitat 
de les Illes Balears de l’International Institute 
for Advanced Nursing Research. Aquest institut 
té el suport dels programes de doctorat de la 
Universitat de Toronto (Canadà), la Universitat 
de les Illes Balears (Espanya), la Universitat de 
Sydney (Austràlia), la Universitat de Nuevo León 
(Mèxic), la Universitat de Sao Paulo (Brasil), la 
Universitat de Turku (Finlàndia), la Universitat 

de Lleida i de recent incorporació la Universitat 
de Vic. La Facultat d’Infermeria de la Universi-
tat de Lleida està treballant conjuntament amb 
totes les facultats anteriorment esmentades per 
crear junts la pròxima generació d’infermeres 
investigadores de nivell internacional.[]

Consolidació del programa 
International PhD Collaboration

foto UdL

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

Dates i horaris: 
3, 10 i 17 de desembre
14, 21 i 28 de gener
4,11,18 i 25 de febrer
Horari de matí: de 9.30 a 13.30h.
Horari de tarda: de 16 a 20h.
(Els grups de matí i tarda són independents. En 
cas de necessitar canviar d’horari caldrà confir-
mar la disponibilitat de places amb la Secretaria 
del Col·legi).

Lloc: 
Col·legi Oficial d’Infermeres 
i Infermers de Lleida.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

• Preu únic de 120 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). 
Ingrès al c.c.- 2100-0301-14-0200144499 (cal 
que hi consti nom i cognoms). Es retornarà el 
80% de la matrícula a les col·legiades en situa-
ció d’atur que ho acreditin degudament.
• Cal especificar si es portarà ordinador portàtil 
personal.

Es demana confirmació de l’assistència i efec-
tuar l’ingrés de la matrícula del 18 al 28 de no-
vembre del 2013, bé per telèfon al 973 24 37 
60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org.

OBJECTIUS

• Adquirir coneixements sobre  el sistema opera-
tiu Windows i els programes del paquet Office.
• Manejar la interfície i les eines que els progra-
mes de l’Office ens ofereixen.

MÒDULS

• WINDOWS:
1. Protegir el teu ordinador
2. Administrar programes, discos i dispositius
3. Administrar fitxers i directoris
4. Col·laborar amb altres persones
5. Personalitzar la teva experiència Windows
• WORD
1. Entorn de word
2. Editar i revisar documents
3. Canviar l’aspecte del text
4. Canviar l’aspecte del document
5. Preparar documents per a la seva distribució
• EXCEL
1. Entorn d’Excel
2. Introduir dades
3. Càlculs
4. Canviar l’aspecte del llibre i les seves dades
• POWERPOINT
1. Format presentacions
2. Format diapositives
3. Contingut Visual
4. Col·laboració i creació de Presentacions
• INTERNET
1. Navegació per internet
2. Buscar informació a internet
3. Comunicació a través d’internet: xats, fòrums 
i missatgeria instantània
4. Recursos d’internet
• CORREU ELECTRÒNIC
1. Adquirir el concepte de correu electrònic
2. L’adreça de correu electrònic
3. Bústia de correu
4. Diferència entre correu web i correu outlook
5. Crear i gestionar un compte de webmail.[]

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

curs COILL
INFORMÀTICA
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postgrau universitari  (10a edició)
Expert Universitari en 

Atenció Integral a la persona 
amb ferides cròniques

UdL

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 
capaç de reposar les perdudes en el menor 
temps possible, amb les menors seqüeles pos-
sibles i intentant que sigui amb el menor cost 
possible, tant des del punt de vista econòmic, 
com de l’organisme pròpiament. 

El nostre treball doncs consistirà a oferir als 
interessats la forma d’actuar més adequada 
d’acord als recursos de que disposa, però sem-
pre afavorint i respectant la seqüència natural 
del procés de cicatrització, per al qual és im-
prescindible 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

• Curs 2013-2014

• Preinscripció: Fins al 12 de gener de 2014

• Import matrícula: 1.200 euros.

• Crèdits: 22 ECTS

• Modalitat formativa:
- Semipresencial (presencial en un 30% i 70% 
de treball en grup fora de l’horari presencial) 
- Presencialitat: 
tots els dilluns, de gener a juny, de 9 a 14h

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

ORGANITZACIÓ
ICE - CFC
C/Jaume II, 71 (Campus de Cappont)
25001 Lleida
Tel. 973 703 382
Fax 973 703 377
formaciocontinua@ice.udl.cat

Més informació i preinscripcions:
http://www.ice.udl.cat/fc/curso/591

(22 ECTS)
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màster universitari 
INFERMERIA ESCOLAR on-line

El Màster en Infermeria Escolar neix amb l’objectiu de potenciar els coneixements pe-
dagògics, les habilitats didàctiques, les competències tècniques i les destreses neces-
sàries per tal de preparar el professional infermer per al disseny i desenvolupament 
d’intervencions educatives i assistencials de qualitat en el centre escolar, i capacitar-lo 
en l’acompliment de les diverses funcions que es poden dur a terme en aquest àm-
bit. Així, se’l converteix en un agent d’innovació i de dinamització pedagògica en la 
salut escolar. 

A Espanya, la infermera escolar està institucionalitzada en tots els col·legis o centres 
d’educació especial i actualment es va introduint progressivament als col·legis ordi-
naris d’algunes comunitats autònomes.

El màster, en modalitat on-line i amb caràcter professionalitzador, està estructurat en 
sis mòduls (formació de formadors –disseny i impartició–, salut escolar, recerca qua-
litativa i quantitativa en infermeria i elaboració d’un projecte), fent especial èmfasi 
en el mòdul de salut escolar.

DESCRIPCIÓ
Modalitat: On-line
Crèdits: 60 ECTS 
Idioma: Castellà

TITULACIÓ
Títol de màster en Infermeria Escolar expedit per IL3-UB.

DURADA I HORARIS
Del 7 de novembre de 2013 al 14 de desembre de 2014.
Horari: On-Line.
a excepció d’un taller presencial a IL3-UB 
(C/ Ciutat de Granada, 131. 08018 Barcelona)

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
Col·legiats del COILL: 2.250 euros
No col·legiats: 2.470 euros
Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org.[]

IL3 UB
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enfermeros de Lleida 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Estimados/as compañeros/as,

Desde el Colegio Oficial de En-
fermeros y Enfermeras de Lleida 
queremos daros la más cordial 
bienvenida a todos los profesio-
nales de la Enfermería de pres-
tigio nacional e internacional 
interesados en la Investigación 
de Cuidados y que participáis en 
el XVII Encuentro Internacio-
nal de Investigación en Cuida-
dos. Un acontecimiento que se 
celebra en Lleida durante los 
días 13, 14 y 15 de Noviembre de 
2013 donde podremos compartir 
vuestras experiencias y trabajos 
científicos.

Este evento supone todo un 
desafío para intentar captar 
vuestra atención e interés y 
conseguir vuestra participación 
y asistencia, ya que no son es-
tos los mejores tiempos dada la 
situación de crisis económica y 
social que atravesamos y que 
incide, directamente, en el desa-
rrollo de la labor enfermera. Se 
hace inevitable buscar un espa-
cio donde podamos compartir la 
necesidad de potenciar aquellos 
aspectos humanos, creativos y 
científicos de la profesión. Un 
lugar donde el conocimiento y 
la formación son el mejor ele-
mento del que disponemos y son 
también los que nos van a permi-
tir prestar unos cuidados de ca-
lidad, eficaces y eficientes.

Por todo ello, les animamos a 
compartir este tiempo y este es-
pacio de desarrollo profesional 
durante estos días de noviembre 
en la ciudad de Lleida.

Joan Blanco Blanco

Decano de la Facultad 

de Enfermería.

Universidad de Lleida 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Estimados/das,

Es para mí un honor darles 
la bienvenida al XVII En-
cuentro Internacional de 
Investigación en Cuidados 
que este año, con la cola-
boración de la institución 
a la que represento, se cele-
bra en Lleida.

Sin dejar de lado el enrique-
cimiento profesional que 
la calidad de las ponencias 
nacionales e internaciona-
les nos proporcionará y del 
intercambio de experiencias 
con todos los asistentes 
al evento, este encuentro 
anual es el espacio idóneo 
para compartir la necesi-
dad de potenciar los aspec-
tos humanos y científicos 
de nuestras profesiones, 
donde el conocimiento y la 
formación se erigen como 
elementos que nos permi-
ten prestar cuidados de 
calidad, eficaces, eficientes 
y orientados hacia la exce-
lencia.

Quiero agradecer el esfuer-
zo y colaboración a los 
profesionales y estudiantes 
que han presentado comu-
nicaciones en cualquier 
formato, contribuyendo así 
a elevar la calidad científi-
ca del programa inicial.

En nombre de la Universi-
dad de Lleida y en el mío 
propio, deseo que se lleven 
un grato recuerdo de esta 
cita, así como de nuestra 
tierra y nuestra gente. Espe-
ramos y deseamos que a la 
finalización de este congre-
so hayamos cumplido vues-
tras expectativas.

Teresa Moreno Casbas

Presidenta del Comité 

Organizador

(Investén-ISCIII) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Con este ya son diecisiete 
años. Diecisiete años cele-
brando Encuentros donde 
los que investigamos en 
cuidados podemos vernos, 
conocernos, aprender unos 
de otros, y generar nuevas 
ideas y sobre todo recar-
garnos de fuerza para se-
guir investigando.
 
A pesar de que la economía 
no siempre acompaña, desde 
Investén-isciii hemos inten-
tado capear el temporal, 
adaptarnos a la situación 
y mantener la calidad de un 
encuentro que ya es un re-
ferente internacional.
 
Pero no lo hemos conse-
guido solos. La ciudad de 
Lleida, su Universidad y el 
Palacio de Congresos de la 
Llotja nos han acogido con 
los brazos abiertos, hacien-
do nuestro trabajo mucho 
más fácil y allanando el 
terreno para que todo sal-
ga bien y el Encuentro sea 
todo un éxito.
 
Por último, queremos daros 
las gracias a los asistentes 
al Encuentro. Al fin y al 
cabo, todo esto se hace por 
vosotros, que tenéis entre 
manos dos tareas importan-
tes: investigar en cuidados y 
no perder la ilusión.



(ENG)   is the hospitality program 

designed by the College of Nurses of Lleida 

(Coill) to welcome you to Lleida during the  17th 

International Nursing Research Conference. 

Enjoy it! We wish you a happy #inves13 #Lleida!

(ES)   es el hospitality program 

diseñado por el Colegio Oficial de Enfermeras 

y Enfermeros de Lleida (COILL) para daros la 

bienvenida a Lleida y atenderos durante el XVII 

Encuentro Internacional de Investigación en 

Cuidados. Aprovechad estos días y disfrutad 

de ésta vuestra casa. Feliz #inves13 #Lleida!

phones of interest

teléfonos de interés

Nurses College 
973 24 37 60

Faculty of Nursing 
973 70 24 46

Tourist Board
• Turisme de Lleida
(city) 902 25 00 50
www.turismedelleida.com
• Ara Lleida
(Provincial) 902 10 11 10
www.lleidatur.com
• Catalonia
973 24 88 40 / 973 23 84 46

Transport
• Renfe railways  902 24 02 02
• Bus Station   973 26 85 00
• Taxi (Free luggage) 973 20 30 50
• Post Office  973 23 64 49
• Municipal Police  092
• Catalan Police  112

Hospitals
• Arnau de Vilanova 973 24 81 00
• Santa Maria  973 72 72 22

La Llotja (congress palace)
Avda. Tortosa, 4
E-25005 Lleida
GPS 41º37’10.11’’N / 0º38’13.19’’E

Halcon Viajes (official travel agency)
973 27 41 55
congresoslleida@halcon-viajes.es

2  welcome to lleida 17th International Nursing Research Conference 12-15 november 2013  

#inves13

welcome to  lleida



12-15 noviembre 2013 XVII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados bienvenidos a lleida 3

#i
nv

es
13

H STLLEIDA

(ENG) Lleida is the capital of Segrià, a large county on 
the western edge of Catalonia that takes its name 
from the River Segre, which crosses the county. Llei-
da is the economic and demographic hub of inland 
Catalonia. The streets of Lleida, with their rich his-
torical and monumental heritage, also bear witness 
to the business activities and initiatives that befit a 
major modern city that looks towards the future.

Lleida is the capital of one of the most fertile areas 
in Europe and its agri-food industry is one of the 
main drivers of its economy. Many benchmark com-
panies have their headquarters in Lleida, including 
a large number of R&D firms that have set up in the 
Gardeny Agri-Food Science and Technology Park to 
take advantage of its international potential.

Come and savour the mix that makes up our attracti-
ve, interesting city. Get swept away by its age-old his-
tory, its impressive open spaces, and fresh, natural 
flavours... and don’t forget to take a piece of it back 
home with you, because it’s there for you.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

(ES) Lleida es la capital de una extensa comarca si-
tuada en el extremo occidental de Cataluña deno-
minada el Segrià y que debe su nombre al río que la 
atraviesa: el Segre. Lleida es el auténtico motor eco-
nómico y demográfico de la Cataluña interior. 

Mimada por la historia, las calles de Lleida acogen 
innumerables tesoros monumentales y culturales, 
que conviven con la actividad y la iniciativa de una 
ciudad moderna que mira al futuro.

Capital de una de las zonas más fértiles de Europa, 
Lleida tiene en el sector agroalimentario uno de los 
principales motores de su economía. Empresas de re-
ferencia tienen en Lleida su sede, siendo muy impor-
tante también la implantación de firmas dedicadas 
al desarrollo e investigación y que han encontrado 
en el Parque Tecnológico de Gardeny un espacio de 
proyección internacional.

Así pues, os invitamos a saborear esa mezcla amable 
que es nuestra ciudad. Dejaos llevar por antiguas 
historias, espacios impresionantes, sabores frescos y 
naturales… y, sobre todo, llevaos algo de todo ello, 
porque es para vosotros.

welcome to  lleida

http://hostlleida.newscoill.com
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Seu vella 
(old cathedral)

&the king 
castle (Suda)

(ENG) Two powers, Church and State; one 
single setting, the hill of the Seu Vella... 
the turbulent Middle Ages.
The Lion Gateway opens on to an asto-
nishing set of landmarks which during 
the mediaeval era were home to both 
church and crown. In the Cathedral, the 
Bishop; at La Suda, the King.
While the Seu Vella, given its cathedral 
status, enjoyed great power and wealth, 
the King’s Castle, built on the site of a 
former Moorish fortress (or ‘suda’), was 
the scene of no fewer historical episo-
des.
The refuge of the last Caliph of Cordo-
ba, the King’s Castle-La Suda bore wit-
ness to the birth of the Crown of Ara-
gon and the oath of allegiance sworn 
by the Catalan and Aragonese nobles to 
the then infant Prince James, later re-
membered as James I the Conqueror.

(ES) Dos poderes, Iglesia y Estado; un úni-
co escenario, el cerro de la Seu Vella... 
la convulsa Edad Media.
La Puerta del León da acceso a un apa-
sionante conjunto monumental en el 
que en la época medieval convivían cle-
ro y corona. En la catedral, el obispo; en 
La Suda, el rey.
Si la Seu Vella, en su condición de cate-
dral, disfrutaba de gran poder y rique-
za; en el Castillo del Rey –construido 
sobre una antigua fortaleza musulmana 
(suda)– se escribieron no menos pasajes 
históricos. 
Refugio del último califa de Córdoba, 
el Castillo del Rey-La Suda fue testigo 
del nacimiento de la Corona de Aragón 
o del juramento de fidelidad de los no-
bles catalanes y aragoneses al entonces 
Infante Jaime, que será recordado como 
Jaime I, El Conquistador.

essential visits
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Gardeny 
(templar castle)

(ENG) The Templars: warriors, monks... one of 
the most controversial and enthralling com-
munities in history. The House of Gardeny, 
the earliest references to which date back to 
1156, built up a considerable estate, and by the 
13th century was one of the most powerful 
establishments in the Kingdom of Aragon. 
This ensemble of landmarks is one of the key 
exponents of Catalan Templar architecture 
of the 12th century. 

(ES) Los Templarios: guerreros, monjes... una de 
las comunidades más controvertidas y apa-
sionantes de la historia. La Casa de Gardeny, 
cuyas primeras referencias datan del 1156, lle-
gó a articular un extenso patrimonio y en el 
siglo XIII era ya una de las encomiendas más 
poderosas de la Corona de Aragón. El con-
junto mo nu men tal es uno de los tes timonios 
más des tacados de la arquitectura tem plaria 
catalana del siglo XII.

museum of

lleida

(ENG) Lleida Museum, covering a site of some 
7000 square metres, is home to exhibits made 
up of centuries-old collections... sacred art 
from the Diocesan Museum, archaeology 
from the Lleida Study Institute, and coins 
from the Provincial Numismatic Bureau, 
along with a number of objects drawn from 
the Cathedral Treasury. 

(ES) Existen pocos sitios en los que se pueda re-
correr la historia desde sus inicios hasta la 
era contemporánea…
El Museu de Lleida, con sus 7.000 me tros 
cua dra do s, custodia un fondo  fruto de la 
unión co lec cio nes cen te narias: la de arte 
sacro –pro ce den te del Museo Dio cesano–, la 
ar queo lógica –del Ins tituto de Estudios Iler-
denses– y la de mo nedas –del Ga bi ne te Nu mis-
má ti co de la Di pu ta ción–; además de al gu nos 
ob je tos pro ce den tes del llamado Te so ro de la 
Ca te dral.
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information&guide

(ENG) Information and souvenirs in the 
tourist point of Turisme de Lleida, insta-
lled in the lobby of the Llotja. Request 
here your guide of Lleida.
(ES) Información y venta de souvenirs en 
el punto de atención turística de Turis-
me de Lleida, instalado en el hall de la 
Llotja. Solicita aquí tu Guía de Lleida.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

emocity,free city card

(ENG) Turisme de Lleida gives you Emoci-
ty, the Lleida City Card with free urban 
transport and discounts in shops, res-
taurants and cultural facilities.
(ES) Turisme de Lleida os obsequia con 
Emocity, la City Card de Lleida con 
transporte urbano gratuito y bonifi-
caciones en comercios, restauración y 
equipamientos culturales.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

gastronomy,cuisine&wine

(ENG) During the conference, we will ap-
proach you some of our gastronomy 
through the themed coffee breaks and 
the closing dinner “7 wines, 7 lands-
capes”, a wine pairing menu as a walk 
through the best of our landscape, our 
wineries (OD Costers del Segre) and our 
cuisine.
(ES) Durante el congreso, os acercaremos 
un poco de nuestra gastronomía a tra-
vés de los coffee-breaks temáticos y de 
la cena de clausura “7 vinos, 7 paisajes”, 
una cena maridaje que hace un recorri-
do por lo mejor de nuestro paisaje, nues-
tras bodegas (DO Costers del Segre) y 
nuestra cocina.

&market

(ENG) Visit the Market installed in the 
Hall to know the quality and flavor of 
our food products, famous around the 
world.
(ES) Visitad el mercado del Hall de La Llo-
tja para conocer la calidad y sabor de 
los productos agroalimentarios, famo-
sos en el mundo entero.

enjoy

 lleida
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