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editorial

Les infermeres lleidatanes a l’espera 
que es concreti el text i la data 

d’entrada en vigor de la normativa de 
Prescripció Infermera a Catalunya
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LES INFERMERES i infermers reben positivament la voluntat del con-
seller Comin de desencallar la regulació de la Prescripció Infermera a 
Catalunya. Així ho han fet saber després que el conseller s’hagi reunit 
amb representants del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers 
de Catalunya, integrat pels quatre col·legis professionals d’infermeres 
i infermers catalans. Les infermeres reclamem però, que es concreti 
el contingut i la data d’entrada en vigor de la futura normativa de 
prescripció infermera catalana, un punt indispensable per no abocar 
tot el sistema al caos.

Les infermeres lleidatanes celebrem que la Conselleria de Salut hagi 
decidit recórrer el Reial Decret de Prescripció Infermera aprovat el 
passat mes de desembre. I remarquem que una normativa catalana 
millorarà l’emparament legal per garantir la provisió del servei mentre 
la situació legal del Reial Decret no se soluciona. “La norma catalana 
pot fer sortir a les infermeres de la incertesa en què es troben des del 
23 de desembre de 2015”.

Des del Col.legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida demanem 
que se segueixi treballant amb el text de la norma catalana perquè 
sigui un bon instrument per garantir la qualitat del servei i la seguretat 
de les persones, que el Reial Decret posa contra les cordes.

Cal destacar que en aquest treball de redacció d’aquesta norma ca-
talana de Prescripció Infermera hi tenim una representant qualificada 
del nostre Col.legi.[]

per josep maria camps. President del COILL

Valoren en positiu la manifestació pública 
del conseller Comin i esperen que les 
accions proposades es concretin en breu



6  inf  MARÇ 2016  

coill

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 2016.

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

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

3. Els projectes i CV dels investigadors/es hau-
ran de ser presentats en format FIS (podeu des-
carregar el formulari a www.coill.org).

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

5. La Junta de Govern del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Lleida, conjunta-
ment amb dos avaluadors externs, decidirà 
quins són els beneficiaris/es de la beca. Aquesta 
decisió es farà pública el 13 d’abril de 2016, 
durant els actes de la Diada de la Infermeria 
que se celebrarà en el marc de la V Jornada de 
la Infermeria i la Fisioteràpia de Lleida.

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

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

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

9. La data límit per l’entrega dels projectes fina-
litza l’1 d’abril de 2016, a les 19h.
 

Lleida, febrer de 2016.[]

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

bases  Beca Millor Projecte 
       de Recerca Infermera 2016

convocatòria 2016
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C O I L LEl Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida convoca per a l’any 2016 el XXIV Premi 
d’Investigació d’Infermeria de Lleida, pre-
miant els tres millors treballs que es presentin 
en aquest certamen anual d’acord amb les ba-
ses següents:

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

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

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

4. El jurat estarà presidit per la mateixa per-
sona que tingui aquest càrrec del Col·legi o 
en la persona que delegui. El jurat estarà for-
mat per un infermer/a d’àmbit hospitalari, un 
infermer/a d’atenció primària, un infermer/a 
d’àmbit sociosanitari i/o residencial, una lle-
vadora, un infermer/a docent de la Facultat 
d’Infermeria i Fisioteràpia, un membre de la Co-
missió d’Investigació del Col·legi, un infermer/a 
màster, doctorant o doctor en ciències de la 
infermeria i per la secretària del Col·legi que 
també ho serà del Jurat, amb veu però sense 
vot. El president del Col·legi té vot de qualitat.

5. La decisió del Jurat és inapel·lable.

6. Els treballs han de ser presentats en su-
port  CD, DVD o USB i impresos en paper: 
din-A4 a una sola cara, lletra Arial cos 11 i in-
terlineat d’1,5. En tots els treballs, els autors 
s’identificaran amb un pseudònim i adjuntaran 
un sobre tancat que contindrà el nom i cog-

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

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

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

9. Qualsevol dels premis podrà ser declarat desert.

10. La data de finalització de presentació dels 
treballs aspirants al Premi serà l’1 d’abril de 
2016, a les 19h.

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

12. La data de lliurament de premis serà el 13 
d’abril de 2016, durant els actes de la Diada de 
la Infermeria que se celebrarà en el marc de la V 
Jornada de la Infermeria i la Fisioteràpia de Lleida.

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

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

Lleida, febrer de 2016.[]

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

XXIV Premi d’Investigació bases 
d’Infermeria de Lleida
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EL PASSAT 8 DE FEBRER, Josep Maria Camps, 
president del COILL, va ser entrevistat per Santi 
Roig –conductor del programa “Lleida al dia” 
de Lleida TV– entorn de la situació actual de la 
professió infermera.

“Que una infermera 
no pugui prescriure ni un 

bolquer és absurd”

Al fil del Reial Decret (RD) –anomenat de forma 
col·loquial “de Prescripció Infermera”– del 23 
d’octubre de 2015, el president del Col·legi va 
afirmar que “aquest decret no agrada a ningú 
i, a més, no soluciona el problema”. Camps va 
explicar que “en l’àmbit assistencial, el sistema 
necessita la prescripció i les infermeres estem 
preparades” i que “als països avançats s’ha 
demostrat l’eficiència de la prescripció inferme-
ra”. Amb nombroses al·lusions a la formació de 
les infermeres i les aptituds i coneixements en 
el món de les cures, Camps va posar especi-
al èmfasi en les limitacions que el RD imposa, 
sentenciant que el fet que “una infermera no 
pugui prescriure ni un bolquer és absurd”.

Pel que fa a l’alt índex d’atur i precarietat la-
boral que pateix la professió, el president del 
COILL va afirmar que “les quatre darreres ge-
neracions d’infermeres, són a l’atur o amb 
contractes parcials”. Una situació especialment 
preocupant si tenim en compte que “tenim un 
sistema excessivament medicalitzat i poc infer-
meritzat. Fan falta més infermeres perquè som 
les que estem les 24 hores i els 365 dies de 
l’any en contacte amb els pacients”, va senten-
ciar Camps.[]

A Lleida TV:
El COILL 

i el Decret de
Prescripció 
Infermera

EL 28 DE GENER, EL COILL ES VA SUMAR A LES ENTITATS I 

ASSOCIACIONS D’INFERMERIA QUE VAN LLIURAR DAVANT DE 

L’AUTORITAT COMPETENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 

EL MANIFEST CONJUNT SOBRE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA A 

CATALUNYA. 
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V i o l è n c i a  Z e r o

L’EDIFICI Centre de Cultures i Cooperació 
Transfronterera del Campus de Cappont de la 
Universitat de Lleida (UdL) va acollir la segona 
edició d’unes jornades que volen ser un primer 
espai de reflexió sobre les aportacions teòriques 
de referència que a nivell internacional tracten 
la prevenció de la Violència 0 des dels 0 anys. 

L’esdeveniment pretenia a més, relacionar els 
àmbits de la teoria sociològica amb la pràctica 
dels professionals del treball social i la salut, es-
pecialment des del punt de vista de la preven-
ció i la detecció des de la primera edat.

Les jornades van aplegar, el 15 i 16 del passat 
desembre, professionals de l’educació, la famí-
lia, el treball social i la salut i van comptar amb 
la intervenció d’especialistes nacionals i inter-
nacionals en les teories de referència. A més, es 
van establir espais d’intercanvi d’experiències 
de professionals, estudiants i voluntariat.

Les jornades van obrir amb la intervenció del 
catedràtic de Sociologia de la Universitat de 
Barcelona, Ramon Flecha, que va parlar sobre 
“Socialització preventiva de la violència. Llen-
guatge del desig i educació en l’amistat”. Tot 
seguit, Charo Sábada, llicenciada en periodis-
me i doctora en comunicació per la Universitat 
de Navarra va abordar l’assetjament a les xar-
xes socials amb la ponència “Ciberbullying: me-
nors, xarxes socials i violència”. Més endavant 
va ser el torn de Lourdes Zanuy, cap de servei 
de Gestió i Acció Social i regidora de Benestar 
Social de l’Ajuntament de Lleida que va par-
ticipar amb la sessió “Violència no és igual a 
exclusió”. M. del Mar Peña, coordinadora de 
Treball Social de l’Institut Català de la Salut, va 
parlar després de “Violència des de l’actuació 
sanitària” i, finalment, el professor de medici-
na legal de la Universitat de Granada, Miguel 
Lorente, va tancar el primer dia de les jornades 
amb una conferència de clausura.

II JORNADES DIALOGANT AMB LES TEORIES

VIOLÈNCIA I SALUT
PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DES DELS 0 ANYS
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El segon dia va començar amb la conferència 
“Model dialògic de resolució i prevenció de 
conflictes”, a càrrec de Marta Soler, professora 
de Sociologia de la Universitat de Barcelona i 
directora del Centre Especial de Recerca en Te-
ories i Pràctiques Superadores de la Desigualtat 
(CREA). Després, les jornades van seguir amb 
la intervenció del doctor Mariano Salazar de la 
Universitat d’Umeå que va centrar la seva po-
nència en “Masculinitats i violència de gènere”. 
Per acabar, Belén Sanz científica titular de l’Ins-
titut de Salut Carlos III i Laura Otero, investi-
gadora que treballa a la Facultat de Medicina 
de la Universitat Autònoma de Madrid, van 
presentar els seus darrers treballs en violència 
de gènere en una sessió plenària titulada “Vio-
lència de gènere, feminicidis i salut”.

Les jornades es plantegen amb un doble objec-
tiu. D’una banda, analitzar la tasca del Semina-
ri de Reflexió sobre Sociologia Contemporània 
i del treball interdisciplinari del grup de recerca 
GESEC. De l’altra, centrar-se en l’impacte des 
de la tasca universitària cap a la societat de Llei-
da i els professionals que hi treballen des dels 
àmbits relacionats. Per tot això, aquest esdeve-
niment apropa els teòrics i les teories als estudi-
ants de Treball Social, Infermeria i altres discipli-
nes relacionades amb la intervenció social. Les 
jornades posen també en contacte estudiants, 
professionals i entitats que treballen des de di-
ferents àmbits en la prevenció de la violència. 
És doncs, un espai d’intercanvi d’experiències 
i reflexions sobre la prevenció de la violència.

Les II Jornades Dialogant amb les Teories. Vio-
lència i Salut. Prevenció de la Violència des dels 
0 anys van ser organitzades pel Grup d’Estudis 
Societat, Educació i Cultura (GESEC) de la UdL, 
sota la coordinació de Montserrat Gea, de la 
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL, 
i Paquita Sanvicén, de la Facultat de Ciències 
de l’Educació, Psicologia i Treball Social de la 
UdL. L’esdeveniment va comptar amb la col-
laboració de la Facultat d’Infermeria i Fisioterà-
pia de la UdL, la Facultat de Ciències de l’Edu-
cació, Psicologia i Treball Social de la UdL, el 
Seminari de Reflexió sobre Sociologia Contem-
porània de la UdL, el Col·legi de Treballadors 
Socials de Lleida, el Col·legi Oficial d’Infermeres 
i Infermers de Lleida (COILL), el Vicerectorat 
d’Activitats Culturals de la UdL i CaixaBank.[]

V I O L E N C I A 
D E  G E N E R E

es
pe

ci
al

entrevistes Sara Bobet

foto Àlex Caus i Raquel Gómez

MISSATGES/ingimage
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Mariano
Salazar

“No hay ningún 
país en el mundo 

donde las mujeres no 
experimenten algún 

tipo de violencia”

Epidemiólogo social

Doctor en Salud Pública por la 
Universidad de Umeå (Suecia)
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M A R I A N O  S A L A Z A R

MARIANO SALAZAR es epidemiólogo so-
cial con estudios de Medicina y equidad 
de género. Doctor en Salud Pública por 
la Universidad de Umeå (Suecia) y Máster 
en Ciencia con mención en Epidemiología 
por la Universidad Autónoma Nacional Ni-
caraguense de León, Salazar cuenta con 
una amplia experiencia como médico y 
epidemiólogo social que realiza investiga-
ción cualitativa sobre la salud y el bienes-
tar de las mujeres de clases media y baja. 

El centro primordial de su investigación han 
sido estudios sobre la relación entre la vio-
lencia contra las mujeres y su salud y la de 
sus hijos. Además ha colaborado con otros 
epidemiólogos sociales y agentes sociales 

para estudiar temas sociales como la segu-
ridad ciudadana, los embarazos en adoles-
centes, la resiIiencia infantil, la inseguridad 
alimentaria, la masculinidad y el estigma y 
construcciones de género del estigma y dis-
criminación de las personas con VIH. En la 
actualidad forma parte del grupo de inves-
tigación que evalúa diferentes aspectos de 
una intervención con el objetivo de incre-
mentar la natalidad institucional en la India 
y también estudia las infecciones de transmi-
sión sexual entre la juventud en Estocolmo. 
Durante las II Jornadas Dialogando con las 
Teorías. Violencia y Salud. Prevención de la 
Violencia desde los 0 años, el Dr. Salazar im-
partió una conferencia sobre “Masculinida-
des y Violencia de Género”.
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ENTREVISTA
La violencia de género es un problema de 
salud global. Definitivamente. Esto es así por-
que la violencia de género es un determinante 
de la salud de hombres y mujeres. La violen-
cia hacia las mujeres no es sólo física (golpes, 
lesiones,...), sino que tiene consecuencias psi-
cológicas como depresión, estrés, mayor riesgo 
de problemas cardiovasculares, ginecológicos, 
gastrointestinales,... Podemos encontrar una 
relación entre exposición a la violencia y casi 
cualquier enfermedad, excepto el cáncer.

En 2013 un informe de la OMS declaró 
que la violencia de género era una pande-
mia. Lo definió como “un problema de sa-
lud global de proporciones epidémicas”. 
¿Estamos ante una lacra que afecta a to-
dos los países? Por supuesto. No hay ningún 
país en el mundo donde las mujeres no expe-
rimenten algún tipo de violencia, básicamente 
porque el sistema que existe en muchos países 
es el patriarcado y, el patriarcado, es un sistema 
cultural diseñado para mantener la dominación 
del hombre hacia la mujer. Uno de los meca-
nismos para conseguir ese dominio y el menor 
estatus de la mujer son las diferentes formas 
de violencia. Es importante reconocer que la 
violencia va más allá de las lesiones físicas, ya 
que está, por ejemplo, la violencia económica. 
La desigualdad entre los ingresos de los pro-
fesionales es muy importante. Por ejemplo, en 
Europa y en muchos países un profesional con 
el mismo nivel de entrenamiento y la misma 
experiencia, si es hombre gana más que si es 

mujer. Eso es una inequidad, no hay nada que 
pueda justificar eso.

¿Un factor determinante de la violencia 
de género es la desigualdad entre hom-
bres y mujeres? La desigualdad entre hom-
bres y mujeres es una violencia de género en 
sí misma.

Las cifras son impactantes. Segun la OMS, 
más de un tercio de las mujeres mayores 
de 15 años han sufrido, o lo harán en el 
futuro, violencia de género por parte de 
su pareja o de terceras personas. ¿Hay 
conciencia de este problema? Es difícil ge-
neralizar. Lo que sí puedo decir es que el gra-
do de reconocimiento que tienen las personas 
sobre este problema varia según el país. De-
pende mucho de las actitudes que tenga cada 
sociedad concreta. Si es una sociedad permisiva 
hacia la violencia de género, donde se ha nor-
malizado por ejemplo que el hombre controle 
a su pareja, si se considera normal que en algu-
nos casos se le golpee, entonces no se percibe 
como algo contra lo que se deba de actuar o 
reaccionar. Pero en otros contextos las normas 
sociales han cambiado y la sociedad se ha vuel-
to más intolerante hacia la violencia.

¿Puede hablarme de algún país donde se 
haya producido este cambio de paradig-
ma? En Nicaragua, mi país. En Nicaragua hubo 
una revolución durante los años ochenta del si-
glo pasado. Las mujeres tuvieron un papel clave 
en todo el proceso y, como no, en el gobierno 
revolucionario. 

[OMS] MÁS DE UN TERCIO DE LAS MUJERES MAYORES DE 15 
AÑOS HAN SUFRIDO, O LO HARÁN EN EL FUTURO, VIOLENCIA DE 
GÉNERO POR PARTE DE SU PAREJA O DE TERCERAS PERSONAS.
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Esa participación activa empoderó a las muje-
res para tener más fuerza dentro de gobierno y 
también dentro de la sociedad. En los noventa 
hubo un cambio de gobierno neoliberal y eso 
influyó en que muchos servicios desaparecie-
ran. En ese momento se comenzó a identificar, 
por medio de la sociedad civil y de las mujeres, 
la necesidad de abordar la violencia como un 
problema de salud pública. Se recogió eviden-
cia para poder presionar y hacer intervenciones. 
Durante los noventa y el dos mil se hicieron mu-
chas intervenciones para visualizar la violencia 
de género y cambiar las actitudes. Definitiva-
mente durante ese período hubo un cambio de 
actitudes. Se pasó de no reconocer la violencia 
y justificarla, a reconocer la violencia como un 
problema y justificarla mucho menos. Un estu-
dio que hicimos demostraba que, en un perío-
do de cinco años, el número de mujeres que 
justificaba que una mujer podía ser golpeada 
por su compañero, por ejemplo si le era infiel, 
bajó de un 15% a un 3%. El cambio es posible, 
pero no viene solo. Se acompaña de otros cam-
bios sociales que requieren su tiempo porque 
tienen que ver con las normas sociales, es decir, 
aquello que consideramos normal en una co-
munidad. Cambiar esas normas no es imposible 
pero no se hace en un mes, se hace con campa-
ñas y si no se mantiene el discurso antiviolencia, 
la situación anterior puede volver.

Háblenos del impacto económico que tie-
ne la violencia de género sobre el sistema 
sanitario. La violencia emocional y el com-
portamiento controlador son los dos tipos de 
violencia más comunes hacia la mujer y tienen 
un efecto en su salud y, por supuesto, en el ac-
ceso a los servicios de salud. Las mujeres que 
sufren violencia utilizan más los servicios de 
salud, consumen más medicamentos para tra-
tar los problemas relacionados con la violencia. 
Sus hijos utilizan más los servicios de salud por 
el efecto cascada: la mujer que sufre violencia 
aumenta tanto su nivel de estrés que le resulta 
imposible cuidar de manera eficiente a sus hijos 
que enferman más, crecen menos e incluso en 
algunos países la exposición de la mujer a la 
violencia se asocia a mayores tasas de mortali-
dad infantil y neonatal.

Lesiones, depresión, problemas de uso de 
alcohol, infecciones de transmisión sexu-
al, embarazo no deseado, aborto, bebés 
de bajo peso y, por supuesto, la muerte. 
Otros impactos sobre la salud de esta vi-
olencia serían... El crecimiento de los niños a 
largo plazo. Nosotros hemos encontrado que 
una mujer que estuvo expuesta a violencia du-
rante su embarazo, a los cuatro años su hijo 
tiene una talla menor a la de un niño de las mis-
mas características cuya madre no sufrió vio-
lencia. Entonces, los efectos son a largo plazo.

La sociedad en general necesita más infor-
mación sobre este tema pero, en especial, 
el sector sanitario. Las mujeres que sufren 
violencia y acuden al sistema de salud, les 
cuesta mucho explicar que les ocurre... 
No, no les cuesta, es que no les preguntamos. 
Existe la idea, que puede ser cierta en algunos 
casos, que la mujer que sufre violencia no quie-
re contarlo. Esto no es cierto. Todo depende de 
cómo usted se le acerque como profesional de 
salud y en el ambiente que usted pregunte y 
cómo lo haga. Por ejemplo si es un ambiente 
empático, abierto, donde hay confidencialidad, 
definitivamente, la mujer se va a abrir y lo va 
a contar.
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¿Puede ser también que esconda el pro-
blema por miedo o porque se desconoce 
que la situación que vive no es normal? Sí, 
exactamente. Si nos centramos en los servicios 
de salud, el problema de las mujeres que no 
expresan que sufren violencia puede ser, por un 
lado, porque no reconocen que hay violencia. 
No identifican que los gritos, que la controlen 
o tener sexo sin desearlo es violencia. Por otro 
lado es porque los profesionales de salud en 
muchos casos no preguntamos. Hay muchas 
oportunidades perdidas porque las mujeres, 
sobre todo en atención primaria, son las que 
van más a los servicios. Si pensamos que en 
muchas sociedades son las mujeres las que cui-
dan a los niños, o los llevan o van ellas también 
por consultas de planificación familiar u otras 
consultas. Todas esas son oportunidades per-
didas si no preguntamos. Preguntar sirve para 
dos cosas: primero para que las mujeres identi-
fiquen, si no lo han hecho, que están sufriendo 
violencia y, segundo, te permite identificar a las 
mujeres expuestas y proveer la atención, tanto 
médica como psicológica necesaria, y derivar-
las hacia otras entidades del sistema donde les 
puedan ayudar: albergues, apoyo legal, apoyo 
médico etc... según las leyes de cada país.

Estamos ante un problema viejo que pa-
rece nuevo. ¿Está preparado el personal 
sanitario para enfrentarse a ello? Es difícil 
para mi opinar sobre el nivel de preparación 
que tiene el personal sanitario en España pero 
puedo hablar en general. A nivel mundial los 
programas de entrenamiento, tanto de mé-
dicos como de enfermeras, no permiten a los 
profesionales adquirir las habilidades necesa-
rias y esto dificulta la detección y el tratamien-
to. Existen además muchos tabúes porque tam-
bién somos personas y como parte del personal 
sanitario podemos tener nuestros propios pre-
juicios. Si tenemos normalizada la violencia, por 
ejemplo, podemos pensar bueno, esta mujer 
se merece que la golpee el marido y entonces 
hacer poco o no hacer nada. El entrenamiento 
debe brindar conocimiento y habilidades pero 
debe desarrollar también la empatía para ver 
como podemos ayudar. El conocimiento sólo 
no provoca el cambio de actitud.

¿Qué puede hacerse cuando la violencia 
sobre mujeres y niñas es consentida por 

“La violencia 
emocional y el 

comportamiento 
controlador son los dos 

tipos de violencia más 
comunes hacia la mujer 
y tienen un efecto en su 

salud y, por supuesto, 
en el acceso a los 

servicios de salud”
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la sociedad y por el gobierno, como ocur-
re por ejemplo en la India? Hay que hacer 
intervenciones multisistémicas y no únicas. Si 
tenemos en cuenta los determinantes de la vio-
lencia de género veremos los determinantes a 
nivel individual, familiar, de la comunidad y a 
nivel social que, a mi modo de ver, son los más 
importantes. Dentro del nivel social destaca el 
ámbito legal y que un estado o comunidad sea 
permisivo hacia la violencia. Si existe una ley 
clara y que penalice las diferentes formas de 
violencia de género hacia la mujer que no sea 
papel mojado, es decir, que haya presupuesto 
para aplicarla. Depende de cómo la sociedad 
en conjunto puede dar herramientas para que 
la mujer salga de la violencia. Es importante 
reconocer que salir de una relación violenta es 

un proceso que necesita tiempo. Hay muchos 
factores que intervienen como puede ser una 
dependencia económica, el temor a que el ma-
rido la asesine, falta de un apoyo social, etc...Lo 
que se puede hacer es facilitar ese proceso pro-
porcionando apoyo y, sobre todo, un ambiente 
intolerante hacia la violencia, hay que cambiar 
los mensajes. No sé qué mensajes reciben aquí 
las mujeres de su entorno familiar pero puede 
ser “es el padre de tus hijos, perdónale, no lo 
denuncies” o puede ser “denúncialo porque te 
ha pegado”. El primer mensaje es tradicional, 
diría yo de la época de mi abuela, donde se 
pide sumisión. En cambio, el segundo empo-
dera y promueve la acción. Es muy importante, 
por lo tanto, el mensaje y el apoyo que recibe 
de la comunidad en conjunto. Otro aspecto im-

[INDIA. FUNDACIÓN VICENTE 
FERRER] EN LA INDIA EL 80% DE 
MATRIMONIOS SON CONCERTADOS POR 
LOS PADRES DE LOS CONTRAYENTES. LA 
MUJER ES PERCIBIDA COMO UN BIEN 
ECONÓMICO Y QUEDA SOMETIDA A LAS 
DECISIONES DE SUS PADRES, TANTO PARA 
PACTAR LA EDAD DEL MATRIMONIO COMO 
PARA ELEGIR EL MARIDO. LA ESPOSA PASA 
A SER DEPENDIENTE NO SÓLO DEL MARIDO 
SINO TAMBIÉN DE LA SUEGRA Y EL RESTO 
DE LA FAMILIA DE SU ESPOSO.

A ESTO SE SUMA QUE UNA MUJER INDIA ES 
VALORADA Y RESPETADA MIENTRAS ESTÉ AL 
LADO DE SU MARIDO. LAS VIUDAS FORMAN 
UN GRUPO SOCIAL MARGINADO Y POBRE, 
EXCLUIDO DE MANERA FÍSICA, EMOCIONAL, 
CULTURAL Y RELIGIOSA. EN ALGUNOS 
CASOS SE HA LLEGADO A EXTREMOS COMO 
EL SATI (QUEMA DE VIUDAS), PRÁCTICA 
ACTUALMENTE ABOLIDA.
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portante es que hay que trabajar con los hom-
bres. Debemos cambiar las nociones de mas-
culinidad que exaltan el control y la violencia 
hacia la mujer como el ideal de ser un hombre 
en una sociedad. 

Desmontemos algunos mitos:
El hombre no maltrata porque sí, sino 
porque algo habrá hecho ella. Eso no es 
cierto y no existe. No hay una justificación para 
que un hombre maltrate. La violencia no son 
sólo los golpes sino que es múltiple (control, 
violencia emocional, violencia sexual...).
La violencia de género se da en países 
pobres, en personas de escaso nivel cul-
tural o poca formación y en clases socia-
les desfavorecidas. Existe en todos lados. Por 
supuesto hay variaciones y depende del empo-
deramiento económico de las mujeres en una 
sociedad pero también depende de las normas 
sociales. Mujeres de todas clases sociales, de 
todos los niveles económicos, con todos los ni-
veles educativos experimentan violencia. Ahora 
bien, cómo se responde a esa violencia variará 
de acuerdo a esas características.

Los hombres son más violentos porque 
son más fuertes y pierden el control más 
fácilmente. Obviamente eso es falso.
Están enfermos o tienen alguna adicción. 
Es el caso del alcohol cuando se dice “es que 
estaba borracho y no sabía lo que hacía”. El al-
cohol se utiliza mucho como justificante, pero 
hay muchos hombres que se emborrachan y no 
maltratan a sus parejas. 
Se trata de una cuestión de pareja y no 
hay que meterse. Este es un mito que hay que 
trabajar. La violencia hacia las mujeres no es un 
problema individual sino comunitario y, como 
todo problema comunitario, hay que intervenir. 
Las mujeres quieren que la familia intervenga, 
que intervenga sociedad porque para salir de 
ese proceso hay que tener un gran apoyo.

El miedo que sienten muchas mujeres, 
¿las paraliza para actuar? Salir de la vio-
lencia es un proceso donde hay turning points 
(puntos de cambio). Desgraciadamente, los 
puntos de cambio son disparados por situacio-
nes de violencia extrema (intentos de asesinato, 
una paliza, pegar a los niños,...). Esto es lo que

[ESPAÑA. INE] EN EL AÑO 2014 
MURIERON A MANOS DE SUS PAREJAS O 
EXPAREJAS 54 MUJERES.

TAN SÓLO EL 31,5% DE LAS VÍCTIMAS 
MORTALES HABÍAN DENUNCIADO A SU 
AGRESOR Y ÚNICAMENTE EL 7,4% TENÍAN 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN VIGOR.

EL 66,7% ERAN PAREJA Y EL 33,3% ERAN 
EXPAREJA O ESTABAN EN FASE DE RUPTURA.

LA VÍCTIMA Y EL AUTOR CONVIVÍAN EN EL 
MOMENTO DEL HOMICIDIO EN EL 66,7% DE 
LOS CASOS.

POR EDAD, LAS VÍCTIMAS MORTALES CON 
30 O MENOS AÑOS (9,3%), ENTRE 31 Y 64 
AÑOS (77,8%) Y DE 65 O MÁS AÑOS (13%).

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN LA 
QUE SE PRODUJERON MÁS VÍCTIMAS 
MORTALES POR VIOLENCIA DE GÉNERO FUE 
CATALUÑA CON 12 CASOS. ANDALUCÍA 
APARECE EN SEGUNDO LUGAR (10 
VÍCTIMAS). LAS VÍCTIMAS MORTALES DE 
ESTAS DOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
REPRESENTAN EL 40,7% DEL TOTAL.
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hace que la mujer diga basta. Hay que promo-
ver, educando, que no se llegue a ese punto. 
No hay que esperar a que las cosas lleguen a un 
punto extremo para dejar esa relación violenta. 
Si desde pequeños nos enseñan la equidad en-
tre niños y niñas y que la violencia no es una 
manera de resolver los problemas de pareja o 
interpersonales, eso va a ir cambiando.

Para finalizar podemos dar un mensaje po-
sitivo. ¿Puede producirse, en otros países, 
el cambio que ha ocurrido en Nicaragua? 
Definitivamente. Las relaciones de género van 
cambiando y evolucionando según los cambios 
sociales. Lo importante es que la violencia de gé-
nero ha dejado de ser un tema tabú y del ámbito 
privado. Ha pasado a ser a un tema a discutir 
públicamente. Se ha desnormalizado y ya no se 
considera aceptable para gran parte de la pobla-
ción, tanto para hombres como mujeres. Eso es 
un avance significativo. Esto no implica que las 
mujeres no experimenten violencia, sino que ya 
pueden tenerlo más claro y ser conscientes que 
no merecen recibirla. En muchos países se han 
dedicado recursos específicos para ayudar a las 
mujeres expuestas a la violencia. Eso es un cam-
bio significativo. Sin embargo, hay que seguir 
trabajando. Hay que mejorar, a nivel global, la 
respuesta de los sistemas de salud a la violencia. 
Primero, hay que identificar a las mujeres expues-
tas, dar el tratamiento adecuado y, también, de-
rivarlas a los servicios adecuados. Los sistemas 
de salud deben ser el punto clave para lograr 
el proceso de cambio. Otro punto importante a 
tratar es el la masculinidad y la feminidad. Hay 
que comenzar a deconstruir esas construcciones 
de género que dicotomizan a las mujeres entre 
la mujer santa y la prostituta donde, por ejem-
plo, se cataloga a la mujer de manera negativa 
porque lleva minifalda o sale a tomar algo con 
sus amigas y sin su pareja. Esa dicotomización 
de la mujer justifica la violencia para aquellas 
que no encajan en la mujer estándar. Por otro 
lado, hay que acabar con la idea que para ser 
hombre hay que ser violento, controlador y te-
ner el poder dentro de la pareja. Estos procesos 
de cambio son lentos, pero hay que seguir in-
sistiendo y cuanto antes se empiece, mejor. Hay 
que incorporarlo en los planes educativos, desde 
primaria a secundaria, momento en que se em-
piezan a tener relaciones afectivas.[]

“Salir de la violencia 
es un proceso donde 
hay turning points 
(puntos de cambio). 
Desgraciadamente, 
los puntos de cambio 
son disparados por 
situaciones de violencia 
extrema como pegar a 
los niños”

“Hay que identificar a 
las mujeres expuestas, 
dar el tratamiento 
adecuado y, también, 
derivarlas a los 
servicios adecuados. 
Los sistemas de salud 
deben ser el punto 
clave para lograr el 
proceso de cambio”
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Marta Soler
“Hi ha un bombardeig d’informació 

basat en el fet que l’excitant és allò 
que és perillós i violent. Cal fer 

veure als joves que això no és així”

Doctora per la 
Harvard University

Professora agregada 
de Sociologia i 

directora del CREA 
de la Universitat de 

Barcelona
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MARTA SOLER I GALLART és doctora per la 
Harvard University, professora agregada 
de sociologia a la Universitat de Barcelona 
i directora del CREA (centre de recerca en 
teories i pràctiques superadores de desi-
gualtats) de la Universitat de Barcelona 
(UB). També dirigeix el grup de recerca con-
solidat GIS (Gènere, Identitat i Societat). 

És membre de la Junta de ORCID, inicia-
tiva investigadora sense ànims de lucre 
internacional. També és avaluadora en la 
Comissió d’experts del 7è Programa Marc 
d’Investigació de la Unió Europea en Ci-

ències Socials i Humanitats (SSH) (Citizens 
& Governance, Priority 7) i membre del 
panel de Revisió Ètica d’investigació de la 
Unió Europea.

La Dra. Soler va ser l’encarregada de pro-
nunciar la primera conferència dins les II Jor-
nades Dialogant amb les Teories. Violència 
i Salut. Prevenció de la Violència des dels 0 
anys que van tenir lloc el passat desembre 
a la Universitat de Lleida (UdL). Soler va en-
cetar les jornades amb la ponència titulada 
“Model dialògic de prevenció i resolució de 
conflictes”.
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ENTREVISTA
Expliqui’ns què és el CREA? CREA és un cen-
tre de recerca de la UB, tot i que és interuni-
versitari perquè hi participen altres universitats, 
que té com a objectiu principal l’estudi de la 
superació de les desigualtats. Es treballa en di-
ferents àmbits (educació, economia, etc.). Un 
dels temes que treballem és la violència de gè-
nere i, en concret, la seva prevenció.

La seva intervenció s’ha centrat en el Mo-
del dialògic de prevenció i resolució de 
conflictes, per tant, en una aposta clara 
pel diàleg. Sí. Per prevenir la violència de gè-
nere no n’hi ha prou amb professionals que 
s’hagin format en el tema, sinó que s’ha de 
comptar amb la participació de totes les dones 
(ja sigui les nenes, noies, àvies, amigues, ... Tot 
el cercle que envolta el nucli familiar, l’escola o 
el lloc on s’estigui actuant). Cal comptar amb 
la veu de totes per poder prevenir, per tant, cal 
formar els professionals en quines són les cau-
ses de violència i, també s’ha de formar les fa-
mílies i els mateixos nois i noies que estiguin en 
un context on es pateixi violència. Aquesta for-
mació no consisteix només a parlar entre tots 
per veure com s’experimenta la violència, sinó 
que aquest diàleg s’ha de basar en el coneixe-
ment científic. Què es coneix, què s’ha estudiat 
i publicat en les millors revistes del rànquing 
JCR (Journal Citation Report) sobre les causes 
de la violència i la seva prevenció i això posar-ho 
en coneixement de tota la població.

Dóna la sensació que, en els darrers anys, 
s’ha produït un augment de la violència 
de gènere. És un increment real o és no-
més el fet que ara el ressò mediàtic con-
tribueix a fer-ho públic? La recerca mostra 
que hi ha hagut un augment de violència i que 
la violència no va lligada al nivell socioeconòmic 
o al bagatge cultural, sinó que es troba a tots 
els estrats econòmics -en alguns més amaga-
da que en altres. Abans es creia que la depen-
dència, principalment econòmica, de la dona 
cap a l’home era la base d’aquesta violència. 
La recerca ha demostrat que la base és la so-
cialització que vincula l’atractiu i el desig amb 
models violents i, de retruc, li treu atractiu a la 
igualtat. Aquesta socialització la trobem a les 

pel·lícules, els anuncis, en les interaccions entre 
els joves i en la nostra societat en general. No hi 
ha un nivell socioeconòmic per la violència. Els 
models d’atractiu, de desig, diversió i excitació 
van lligats a la violència. És el model tradicional 
de la doble moral: el que és dolent, és excitant 
i el que és bo i estable és avorrit. La passió es 
troba en allò que és dolent. Aquesta doble mo-
ral de tota la vida es reprodueix ara en noves 
formes: en els videojocs, discoteques, relacions 
esporàdiques dels joves, etc. Es continua atri-
buint l’atractiu i el desig a allò que és perillós i 
violent i, en canvi, a la igualtat, l’estimació o el 
bon tracte se li treu desig. La recerca actual va 



cap aquestes causes de socialització. És neces-
sari treballar amb els joves, tant des de l’educa-
ció com des dels àmbits no formals. Cal veure 
que existeixen aquests patrons per donar-los 
la volta i que puguin atribuir atractiu i desig a 
l’amistat, l’ajuda, la igualtat, etc.

El canvi de model familiar o els valors edu-
cacionals actuals han influït en aquestes 
noves manifestacions de la doble moral 
tradicional? Tot i que hi ha hagut una evo-
lució dels models de família, jo no atribuiria 
aquestes noves manifestacions a aquest motiu. 
Els models familiars actuals són la materialitza-
ció d’una societat més lliure. Que hi hagi més 
llibertat o més opcions de viure no és el pro-
blema. El problema és una llibertat malentesa, 
fins i tot pel que fa a la llibertat sexual. S’ha 
interpretat que més llibertat volia dir treure els 
valors. En les relacions sexuals no es tracta de si

un jove té una relació esporàdica o per tota la 
vida, sinó que la qüestió és amb qui la busca. 
De vegades s’ha entès que llibertat vol dir, per 
exemple, no buscar l’estabilitat i això no és així. 
La llibertat és amb qui tinc la relació.

La dona maltractada pateix alguna pato-
logia? La recerca demostra que no va lligat ni a 
una malaltia, ni a una addicció. Sí que les dones 
que pateixen violència acaben desenvolupant 
problemes de salut física i psíquica. Hi ha molta 
recerca sobre dones maltractades que demos-
tra que una dona que ha patit maltractament 
quan aconsegueix deixar la relació, la següent 
relació que busca torna a ser de maltractament. 
La causa és que hi ha hagut una socialització 
en el desig sexual en una relació de violència i, 
per tant, aquella dona s’ha acostumat a aques-
ta mena de relació. No és que desitgi que la 
maltractin però, se sent atreta per aquest tipus 
de relació. Per una dona si en aquella relació hi 
ha hagut desig, és difícil reconèixer-ho perquè 
se sent culpable. Per tant, tant si és una relació 
de parella com el cas d’una adolescent que una 
nit té una relació on la maltracten, resulta difícil 
que ho denunciïn perquè senten que són cul-
pables d’haver provocat aquesta situació. Falta 
parlar molt d’això perquè, encara que ella hagi 
volgut anar amb una persona això no dóna cap 
dret a aquesta persona. Cal educar les noies per 
saber dir no i els nois per saber parar quan la 
noia diu no.
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[ESPANYA. FUNDACIÓ AJUDA A NENS 
O ADOLESCENTS EN RISC] EL 51,1% DE LES 
ADOLESCENTS VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
QUE VAN TRUCAR AL TELÈFON D’ORIENTACIÓ 
ESPECIAL DE LA FUNDACIÓ ANAR EL 2014, NO 
EREN CONSCIENTS D’ESTAR PATINT AQUEST TIPUS 
DE VIOLÈNCIA PER PART DE LA SEVA PARELLA O 
EXPARELLA.

“La recerca ha 
demostrat que la 
base de la violència 
és la socialització que 
vincula l’atractiu i el 
desig amb models 
violents i, de retruc, 
li treu atractiu a la 
igualtat”
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Per què molts adolescents busquen rela-
cions no basades en la igualtat sinó en la 
violència? Si ens fixem només en la punta de 
l’iceberg, veurem una relació de violència però, 
si ens centrem en la base, entendrem què pas-
sa. En la recerca que hem fet entrevistant ado-
lescents, les noies diuen que el noi més popular 
de la classe o l’institut és el més descarat o el 
més manaire i és amb aquest amb qui voldri-
en tenir una relació. En canvi, els que no són 
així els veuen com a amics, no per tenir-hi cap 
relació. Això centrant-nos només en les interac-
cions dels joves, no parlant encara de relacions 
violentes. No atreu el que és més amic, el que 
et tracta millor o el que et cuida cada dia. Amb 
aquest amic no tindran cap relació el cap de 
setmana. Això ho diuen tant els nois com les 
noies. Aquesta és la base del problema, la soci-
alització en el desig, i a la llarga pot acabar en 
relacions violentes o una relació estable d’amis-
tat sense passió.

Aquest patró de relació canvia amb el pas 
dels anys i, sobretot, en arribar a l’edat 
adulta? El problema que veiem nosaltres per 
tractar la prevenció de la violència entre els jo-
ves és que es contraposa estabilitat o igualtat a 
passió i desig. Això és així perquè hi ha aquesta 
socialització, no perquè la realitat sigui així, ja 
que hi ha moltes relacions d’igualtat i que són 
passionals. Però això no surt a les pel·lícules. En 
aquest sentit, vam fer un estudi titulat “El mi-
ratge de l’ascens”, entenent aquest ascens en 
millora d’estatus no a nivell econòmic, sinó en 
atractiu. Hi ha noies que pensen que si tenen 
una relació esporàdica amb el noi més valo-
rat, pugen en estatus i en atractiu. Això és un 
miratge perquè, el que passa realment, és que 
en lloc de considerar-les més atractives se les 
considera més fàcils i baixen en atractiu. Aquest 
mecanisme fa que hi hagi noies que entrin en 
això perquè volen ser més atractives. Algunes 
acaben molt malament perquè són rebutjades 
per les seves amigues, excloses i algun cas pot 
acabar en suïcidi.

En les relacions de parella molt llargues 
on hi ha maltractament, és possible que 
la dona no s’adoni de la situació anòma-
la en què viu i que l’acabi normalitzant? 
Hi ha molts factors que intervenen. Es crea 
una dependència d’una forma de vida, d’una

“És més fàcil que una 
noia que ha tingut 

una primera relació 
d’enamorament molt 

satisfactòria i ha 
sentit desig, continuï 

buscant el desig en 
l’enamorament en la 
igualtat. La primera 

relació és, doncs, 
molt important.”
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família, dels fills… i d’altra banda hi ha la de-
pendència sexual i el desig que costa molt de 
trencar. Quan són relacions de molts anys, mol-
tes dones es plantegen què faig si em quedo 
sola, què diran els veïns… perquè normalment 
el maltractador és una persona encantadora de 
portes enfora.

Centrant-nos en els adolescents, podem 
establir un perfil de noia que mai serà 
maltractada? No és un tipus de noia sinó, per 

exemple, una noia que ha tingut una primera 
relació d’enamorament molt satisfactòria i ha 
sentit desig. Aquesta noia és més fàcil que con-
tinuï buscant el desig en l’enamorament i en 
la igualtat. La primera relació és, doncs, molt 
important. Ara hi ha tot un corrent que, sense 
cap base científica, diu que l’amor romàntic o 
l’amor ideal és la causa de la violència. No hi ha 
hagut però, cap recerca que hagi trobat una 
relació entre l’amor ideal i la violència.

En la literatura, l’amor romàntic té de ve-
gades entrebancs i obstacles que l’enfor-
teixen. És així? L’amor ideal en la literatura 
no està vinculat a patiment, sinó que està vin-
culat a trobar l’amor vertader amb algú que et 
correspongui. Es critica que aquest enamora-
ment és fals perquè la realitat no és així. Bus-
car aquest enamorament cap a l’altre implica 
que la dona sigui dependent d’un home. No hi 
ha cap recerca que hagi demostrat que l’ideal 
d’amor generi violència. No hi ha cap conte on 
el príncep pegui o insulti la princesa. Això no 
existeix en l’imaginari de l’amor ideal. En canvi 
sí que es dóna en les pel·lícules o els videojocs 
el noi que insulta la noia o li pega.

[ESPANYA. FUNDACIÓ ANAR] LA VIOLÈNCIA PSICOLÒGICA EN 
LA RELACIÓ DE PARELLA ES MANIFESTA EN EL 95,7% DE LES TRUCADES 
DE LES ADOLESCENTS, A LES QUALS ELS RESULTA DIFÍCIL PRENDRE 
CONSCIÈNCIA QUE ELS INSULTS, EL CONTROL, EL XANTATGE I LES 
AMENACES SÓN VIOLÈNCIA I IDENTIFIQUEN EL CONTROL O LA GELOSIA 
AMB DEMOSTRACIONS D’AMOR I DE CONFIANÇA EN LA PARELLA.

LA VIOLÈNCIA SOCIAL ES DÓNA EN UN 65,8% DE LES TRUCADES, AMB 
CONDUCTES COM LA D’AÏLLAR LA PARELLA D’AMICS I FAMILIARS, 
CONTROLAR LES SEVES ACTIVITATS O EXERCIR LA VIOLÈNCIA SOBRE ELLA 
EN PRESÈNCIA D’ALTRES PERSONES. L’AGRESSOR ALLUNYA LA VÍCTIMA 
DEL SEU ENTORN I DEMOSTRA EL SEU PODER GENERANT-LI EMOCIONS 
DE VERGONYA, SOLITUD, DEPENDÈNCIA I POR.

AIXÍ, UNA DE LES ADOLESCENTS DE 15 ANYS D’EDAT QUE VA TRUCAR 
A LA FUNDACIÓ ASSEGURAVA QUE HAVIA DEIXAT DE SORTIR I DE TENIR 
CONTACTE AMB LES SEVES AMIGUES: “NO TINC VIDA PER ELL. DIU QUE 
SÓC SEVA I QUE NO VOL QUE ALTRES NENS EM MIRIN PEL CARRER”.
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En aquesta mena de relació violenta, hi ha 
amor, és a dir, s’estimen? En el cas d’ella, no 
podem dir que estigui enamorada. Hi ha una 
relació de dependència. I per part d’ell és una 
relació de poder. És el que anomenem el plaer 
del sexe i el plaer del poder. Ell gaudeix d’una 
relació sexual, del poder que té sobre ella i del 
menyspreu que li demostra. En entrevistes amb 
adolescents sobre lligar hem constatat que als 
nois els dóna plaer aconseguir una noia i expli-
car-ho als amics, mentre que el fet en si els fa 
fastig. Aquesta idealització de la llibertat sexual 
està malentesa. Llibertat és triar. El plaer del po-
der és el de sotmetre però, no és el plaer sexual 

[ESPANYA. FUNDACIÓ ANAR] 
LA VIOLÈNCIA TAMBÉ ES DÓNA A 
TRAVÉS DE LES TECNOLOGIES, EN 
CONCRET, UN 65,5% DELS CASOS QUE 
HAN ACUDIT A LA FUNDACIÓ AFIRMEN 
PATIR AGRESSIONS TAMBÉ DE FORMA 
NO PRESENCIAL. LA UTILITZACIÓ 
QUE ELS AGRESSORS FAN DE LES 
TECNOLOGIES, COM EL TELÈFON MÒBIL, 
PER CONTROLAR ENCARA MÉS LES 
VÍCTIMES ÉS QUALIFICADA DE “MOLT 
GREU” PER LA FUNDACIÓ.
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en si, hi ha molt més plaer en una relació desit-
jada. Això, però, no s’explica als joves.

Parlem tota l’estona de plaer però no 
d’amor. Estimar porta plaer. En una relació de 
“lligar” no hi ha amor, hi ha poder. El que dóna 
plaer és la conquesta.

Els joves tenen molta informació però, sa-
ben gestionar-la? Cal parlar molt perquè hi 
ha un bombardeig d’informació basat en el fet 
que l’excitant és allò que és perillós i violent. Cal 
fer veure als joves que això no és així.[]

[UE. INSTITUT EUROPEU PER A 
LA IGUALTAT DE GÈNERE] ENTRE 
ELS ADOLESCENTS ES CONSIDERA UNA 
COSA NORMAL EL CONTROL EXCESSIU DE 
LES COMUNICACIONS O LES LIMITACIONS A 
L’HORA DE VESTIR, JUSTIFICANT AQUESTES 
VIGILÀNCIES SOTA EL GLOBUS DE “L’AMOR 
ROMÀNTIC”.

L’INSTITUT RECORDA QUE “EL DOBLE CHECK 
BLAU” DE COMPROVACIÓ DE LECTURA DE 
WHATSAPP” ES POT DESACTIVAR.

“Hi ha noies que 
pensen que si tenen 
una relació esporàdica 
amb el noi més valorat, 
pugen en estatus i en 
atractiu. Això és un 
miratge perquè, el que 
passa realment, 
és que en lloc de 
considerar-les més 
atractives se les 
considera més fàcils i 
baixen en atractiu”
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Laura Otero
“El personal sanitario debe tener las 

herramientas para saber cómo actuar 
adecuadamente. Si no lo hacen, cabe la 

posibilidad que esa mujer nunca más 
vuelva a aparecer por su consulta”

Diplomada en Enfermería

 Doctora en Antropología 
Social, Antropología Médica 

y Salud Internacional
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Belén Sanz
“Realmente no está habiendo 
una protección eficaz hacia las 
mujeres que están denunciando”

Doctora en Farmacia 

Máster en Salud Pública 
Internacional 
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[ONU] SE ESTIMA QUE 200 MILLONES DE NIÑAS Y 
MUJERES, DE 30 PAÍSES, HAN SUFRIDO ALGÚN TIPO DE 
MUTILACIÓN O ABLACIÓN GENITAL FEMENINA. LA MAYORÍA 
FUERON CORTADAS ANTES DE LOS 5 AÑOS DE EDAD.

BELÉN SANZ BARBERO es científica titular 
del Instituto de Salud Carlos III de Madrid y 
LAURA OTERO GARCÍA trabaja en la facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Las dos participan en CIBERESP 
(Centro de Investigación Científica en Red), 
un grupo de investigación de Salud Pública y 
Epidemiología, y estuvieron en Lleida duran-
te las “II Jornadas Dialogando con las Teorías. 
Violencia y Salud. Prevención de la Violencia 
desde los 0 años”, para presentar algunos 
de sus trabajos sobre la violencia de género.

LAURA OTERO Diplomada en 
Enfermería por la Universidad de Salaman-
ca y Licenciada en Antropología Social por 
la Universidad Autónoma de Madrid. Doc-
tora en Antropología Social, Antropología 
Médica y Salud Internacional (Universidad 
Rovira i Virgili Tarragona). La Dra. Otero 

tiene formación en salud pública y epi-
demiología social (Escuela Nacional de 
Sanidad –Instituto de Salud Carlos III–, 
Universidad John Hopkins –EEUU– y Uni-
versidad de Umeå –Suecia–). Actualmen-
te trabaja en el grupo de investigación 
de Desigualdades Sociales en Salud de la 
Escuela Nacional de Sanidad (Instituto de 
Salud Carlos III).

BELÉN SANZ Doctora en Far-
macia por la Universidad Complutense de 
Madrid y Máster en Salud Pública Interna-
cional por el Instituto de Salud Carlos III 
de Madrid. Actualmente es científica Titu-
lar de los Organismos Públicos de Inves-
tigación destinada en la Escuela Nacional 
de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III 
y Miembro del CIBER de Epidemiología y 
Salud Pública, CIBERESP. Su investigación 
se enmarca en el análisis de las Desigual-
dades Sociales en Salud desde el abordaje 
de la Epidemiología Social. Ha participado 
y dirigido un gran número de proyectos. 
Los resultados de sus investigaciones han 
sido difundidos en revistas científicas y 
congresos nacionales e internacionales.
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ENTREVISTA
¿Qué trabajos han presentado en estas 
jornadas y, sobre todo, cuales son las con-
clusiones?
BELÉN SANZ] Hemos presentado dos grupos 
de trabajos. Uno ha sido sobre qué variables 
se están asociando a la violencia de pareja 
en España, tanto variables individuales como 
contextuales. En el otro grupo se enmarcan 
dos trabajos que intentan analizar qué efec-
to tiene la denuncia a la hora de salir de la 
violencia de pareja y a la hora de prevenir o 
no la muerte, el feminicidio. En cuanto a las 
variables asociadas a la denuncia, en España 
las mujeres inmigrantes tienen un riesgo mu-
cho mayor, un 95% más, de sufrir violencia 
de pareja. Respecto a las mujeres mayores, 
éstas tienen un riesgo menor de sufrir vio-
lencia de pareja y las mujeres de clase social 
baja tienen un riesgo un 46% mayor que las 
de clase alta. Finalmente, las mujeres cuya 
madre sufrió o sufre violencia de género tie-
nen un riesgo que se incrementa por tres. 
Cabe señalar también que según disminuye 
el apoyo social, se incrementa el riesgo de 
sufrir violencia de pareja. Se trata de riesgos 
independientes de manera que, por ejemplo, 
las mujeres inmigrantes tienen una mayor 
probabilidad, si además de ser inmigrantes 
son jóvenes, pertenecen a una clase social 
baja y tienen bajo apoyo social, el riesgo se 
incrementa. Estas son variables individuales. 
En relación a las contextuales, que tienen 
mucho peso en la violencia, podemos hablar 
del nivel de desempleo y la desigualdad que 
existe en la región. Así pues, en las regiones 
donde hay un nivel alto de desempleo mas-
culino de larga duración, las mujeres tienen 
un 81% más de probabilidad de sufrir vio-
lencia de pareja. También se incrementa el 
riesgo de sufrir violencia en las mujeres que 
viven en regiones donde hay una gran des-
igualdad salarial entre ricos y pobres.

¿Las mujeres pobres sufren más violencia?
BELÉN SANZ] La violencia de género afecta a 
todos los grupos sociales, a todos los lugares 

de origen (tanto a españolas como a inmi-
grantes), a todas las clases sociales pero, la 
mujer de clase social baja sufre más violencia 
de género y eso es algo innegable, lo dice 
toda la evidencia científica. Si lo que quere-
mos es no esteriotipar a algunos grupos, no 
vamos a poder dirigir acciones específicas 
hacia poblaciones que son, evidentemente, 
vulnerables a la violencia. Estos datos pro-
ceden de la macroencuesta de violencia de 
género y son representativos, por el tipo de 
muestra que se hace, de toda la población 
española y son, por lo tanto, extrapolables al 
conjunto nacional. 

¿Qué otro trabajo han presentado?
BELÉN SANZ] Hemos hablado de otro grupo 
de trabajo sobre el papel que tiene la denun-
cia a la hora de salir de la violencia o evitar 
las muertes. Analizando la última macroen-
cuesta de violencia de género (2012), nos 
preguntamos qué mujeres denuncian a su 
agresor, por qué denuncian o no y por qué 
retiran la denuncia. Pudimos constatar que 
únicamente una cuarta parte de las mujeres 
que sufren violencia de género denuncian al 
agresor. Las que lo hacen son aquellas que 

“El sistema ha dado 
el peso necesario a 
la Atención Primaria 
para que el problema 
de violencia del 
compañero íntimo se 
detecte precozmente 
en este ámbito” 
LAURA OTERO
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tienen hijos menores expuestos a la violen-
cia. Se denuncia más al agresor si éste es la 
expareja y también cuando tienes una madre 
que ha sufrido o sufre violencia. Finalmente, 
denuncian más aquellas mujeres que consi-
deran que las medidas judiciales son las más 
efectivas para salir de la violencia. 

¿Qué razones exponen las mujeres para 
no denunciar?
BELÉN SANZ] Por una parte se trata de una 
falta de confianza en el proceso de la denun-
cia. El 21% de la población habla de miedo, 
amenazas y piensan que no sirve para nada. 
En torno al 33% de la población no lo hace 
porque no da importancia o no reconoce la 
situación de violencia que vive. Un aspecto 
importante a señalar es que la denuncia no 
se asoció a salir de la violencia. Sin embar-
go, el 29% de las mujeres que denunciaron 
salieron de la violencia frente al 26% de las 
que no lo hicieron. Una vez que identifica-
mos la falta de efecto que tenía la denuncia 
sobre el proceso de salir de la violencia, nos 
preguntamos si las denuncias estaban previ-
niendo las muertes o eran un detonante para 
que la mujer muriese. Hicimos un estudio, a 
través de casos y controles y con datos del 
año 2010-2011. Vimos que sólo el 27% de 
las mujeres asesinadas había denunciado al 
agresor. Observamos también que no existe 
ninguna asociación entre denunciar al agre-
sor y el riesgo de morir por violencia de gé-
nero. Por tanto, la denuncia no incrementa el 
riesgo de muerte, pero tampoco incrementa 
el de no morir. Realmente no está habiendo 
una protección eficaz hacia las mujeres que 
están denunciando. Si bien la denuncia no 
provoca ni evita que las mujeres mueran, sí 
que encontramos otras variables que son im-
portantes como el hecho de ser inmigrante 
y vivir en un medio rural. Las mujeres inmi-
grantes tienen un mayor riesgo de ser mal-
tratadas y, una vez maltratadas, tienen un 
riesgo de morir cinco veces mayor. Las que 
viven en un medio rural y son maltratadas 
tienen un riesgo de morir tres veces mayor 
que las que viven en el medio urbano. Un 
dato importante es que durante este perio-
do, 2010-2011, el 54% de las mujeres que 
habían denunciado y que murieron tenían 

“Si bien la denuncia no 
provoca ni evita que 
las mujeres mueran, 
sí que encontramos 
otras variables que 

son importantes 
como el hecho de ser 
inmigrante y vivir en 

un medio rural. Las 
mujeres inmigrantes 

tienen un mayor riesgo 
de ser maltratadas y, 
una vez maltratadas, 

tienen un riesgo de 
morir cinco veces 

mayor. Las que viven 
en un medio rural y 

son maltratadas tienen 
un riesgo de morir tres 

veces mayor que las 
que viven en el medio 

urbano” BELÉN SANZ
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[EEUU. DEPARTAMENTO DE JUSTICIA] EN EEUU UNA DE 
CADA CUATRO MUJERES Y UNO DE CADA 13 HOMBRES ES VÍCTIMA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO.

MÁS DE 2.000.000 DE PERSONAS AL AÑO SON ATENDIDAS POR LESIONES 
RELACIONADAS CON ABUSOS EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO Y CADA DÍA 
TRES MUJERES MUEREN A MANOS DE SUS PAREJAS.

CERCA DE 1.300.000 MUJERES SON VIOLADAS CADA AÑO Y CERCA DE 
5.200.000 MUJERES Y 1.400.000 HOMBRES SON VÍCTIMAS DE ACOSO.

vigente una orden de protección en el mo-
mento de la muerte. El resto, el 46%, no 
tenía ninguna orden de protección. Cuando 
una mujer denuncia, la policía aplica el pro-
tocolo de valoración del riesgo policial. Este 
protocolo valora el riesgo de las mujeres en 
diferentes niveles: extremo, alto,... hasta un 
rango de nulo. De las 37 mujeres que denun-
ciaron y fueron asesinadas, se tienen datos 
sobre 26 respecto a la aplicación de este 
protocolo. Sólo 3 fueron clasificadas con un 
nivel extremo o alto. Es, por tanto, un proto-
colo que está teniendo muy poca sensibili-
dad a la hora de identificar el riesgo. Esto es 
básico porque en función del nivel de riesgo 
se ponen en marcha unas medidas de pro-
tección oficiales. Todo apunta, pues, a que 
hay que extremar las medidas de protección 
a las mujeres que denuncian. Hace tiempo 
que se está diciendo que este protocolo no 
es sensible para identificar el riesgo y se está 
elaborando uno de nuevo que se tenía que 
haber puesto en marcha en el 2014.

¿Por qué es tan lento todo el procedimi-
ento?
BELÉN SANZ] Porqué hay que dedicarle fon-
dos. Piensa que las medidas de protección 
este año han disminuido mucho por falta de 
recursos económicos.

La violencia de género es un problema de 
salud global, ¿cuál es el nivel de concien-
cia social en España de este problema?
LAURA OTERO] Los primeros que deben ser 
conscientes que la violencia de género es 
un problema de salud pública global son 
los profesionales sanitarios, al margen de la 
población en general. La ley vigente, que es 
de 2004, establece que el ámbito sanitario 

debe hacerse cargo de este problema y para 
ello, en ese momento se pusieron en marcha 
diferentes iniciativas para implementar esa 
ley . ¿Cómo se implementa la ley? En primer 
lugar hay que formar a los profesionales sa-
nitarios y, para ello, hace falta fondos.  Lo 
que ha ocurrido es que al sobrevenir la crisis 
económica, se han realizado unas medidas 
de austeridad y, en concreto, en el sistema 
sanitario las medidas han ido en contra de 
todo esto. Ahora los profesionales sanitarios 
tienen menos tiempo para atender a su po-
blación, no están siendo sustituidos en va-
caciones o cuando están de baja y son, por 
tanto, sus compañeros los que asumen sus 
consultas. Me refiero a médicos y médicas, 
enfermeros y enfermeras, matrones y matro-
nas, sobretodo de Atención Primaria, porque 
ésta es la puerta de entrada al sistema sa-
nitario o debería serlo. El sistema ha dado 
el peso a la Atención Primaria para que el 
problema de violencia del compañero íntimo 
se detecte precozmente en este ámbito. En 
este momento para abordar este problema 
de forma pertinente es un gran handicap 
todo el tema de recortes y medidas presu-
puestarias.

¿Sabemos si el personal sanitario, ante 
un caso sospechoso de violencia de géne-
ro, pregunta o calla si la víctima no dice 
nada?
LAURA OTERO] Es que deben preguntar. Uno 
de los proyectos que estamos desarrollando 
–liderado por la Dra. Isabel Goicolea, investi-

“En las regiones donde 
hay un nivel alto de 
desempleo masculino 
de larga duración, las 
mujeres tienen un 81% 
más de probabilidad 
de sufrir violencia de 
pareja” BELÉN SANZ
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gadora del Departamento de Salud Pública 
y Medicina Clínica de la Universidad sueca 
de Umeå–; en el que la pregunta de inves-
tigación es cómo se está llevando a cabo el 
abordaje del problema de la violencia del 
compañero o excompañero íntimo en los 
equipos de Atención Primaria en España. El 
proyecto se ha llevado a cabo en cuatro Co-
munidades Autónomas y es muy ambicioso. 
Se ha recogido mucha información y ahora 
estamos empezando a publicar resultados. 
Unos resultados que se basan en, primero, la 
formación es fundamental. Por tanto, todo 
lo que vaya en contra de que los profesiona-
les se formen entorno a este problema, irá 
en contra de que puedan abordarlo bien. Por 
otro lado, se ha visto que es clave la motiva-
ción de estos profesionales. Para motivarlos 
no sólo hay que formarlos, hay que sensibi-
lizarlos para que cuando les llegue a la con-
sulta una mujer que sospechen que puede 
estar teniendo este problema, le pregunten. 
Además, en los protocolos se marca cómo 
han de abordar estas situaciones. Hay casos 
extremos que pueden aparecer en Urgencias 
y que son muy claros. Por todo ello, el per-
sonal sanitario debe tener las herramientas 
para saber cómo actuar adecuadamente. 
Si no lo hacen, cabe la posibilidad que esa 
mujer nunca más vuelva a aparecer por su 
consulta. En relación a las medidas de auste-
ridad, el Real Decreto 16/2012 supone que la 
población inmigrante irregular tenga acceso 
al sistema sanitario en caso de urgencia o 
embarazo, parto y puerperio, nada más. En-
tonces, pensando en el dato que la Dra. Sanz 
ha comentado antes relativo a que las mu-
jeres inmigrantes con escasos recursos eco-
nómicos tienen una mayor predisposición a 
tener este problema de salud, hay que decir 
que la legislación actual impide a estas muje-

res que accedan a la Atención Primaria, don-
de se supone que es el mejor lugar donde las 
van a atender. Cabe señalar que diferentes 
CCAA no han asumido esta legislación, como 
es el caso de Cataluña, y de alguna mane-
ra se enfrentan a esta legislación no ética 
y también hay profesionales sanitarios que 
obvian este Real Decreto. Lo óptimo sería 
que se derogara esta normativa. De hecho, 
ya hay evidencia científica que demuestra las 
problemáticas que se están generando y, no 
sólo para la población que queda excluida, 
sino para la población en general. 

¿Existe en España la violencia grupal con-
tra la mujer provocada por hombres que 
no son ni pareja ni expareja?
LAURA OTERO] Sí existe. Hay que puntualizar 
que la violencia de género es un concepto 
más amplio. Cuando hablamos de violencia 
de pareja o expareja o del compañero o ex-
compañero íntimo es porqué nos estamos 
refiriendo concretamente a esa violencia. 
Pero, por supuesto que en este país hay 
otros tipos de violencia contra la mujer. 

“La violencia directa, 
sea física, psicológica o 

sexual; tiene una base 
cultural y estructural”

LAURA OTERO
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[UE. OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DEL LOBBY 
EUROPEO DE MUJERES] UNA DE CADA CINCO MUJERES ES 
VÍCTIMA DE VIOLENCIA EN EUROPA Y EN PAÍSES COMO FINLANDIA MÁS 
DEL 20% DE LAS MUJERES HAN SUFRIDO MALTRATO.

BELÉN SANZ] La Ley Orgánica, 1/2004, de 
Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género define la violencia como 
la de pareja, expareja, marido o exmarido. 
Algunas CCAA han ampliado la definición de 
violencia. Sin embargo, las estadísticas reco-
gen sólo la violencia de parejas porqué es lo 
que recoge la ley. Por eso es muy difícil estu-
diar la violencia contra la mujer que no sea 
de su pareja o expareja.

¿Qué avances se han producido en los úl-
timos años, si ha habido alguno?
BELÉN SANZ] El principal avance que se ha 
producido es a nivel social. La gente conoce 

más lo que es la violencia de género. A pa-
sado de ser un problema que formaba parte 
del ámbito privado y ocurría dentro de las 
familias a ser un problema social. Esto es un 
avance enorme. Hay que agradecer a la so-
ciedad civil, sobre todo a agrupaciones de 
mujeres feministas, porque el reconocer que 
la violencia es un problema social significa 
que no sólo tiene que ver con la mujer o la 
pareja, sino que tiene que ver con la socie-
dad (con el paro, la desigualdad, los valores 
que se aceptan socialmente, los prototipos 
de hombres y mujeres que se utilizan pu-
blicitariamente…). Todo eso son temas más 
estructurales.

Que se produzcan estos cambios sociales 
es difícil y muy lento.
LAURA OTERO] Los cambios sociales no se 
producen en progresión lineal. Habrá pe-
riodos de tiempo en los que habrá grandes 
avances y otros en los que habrá paros por 
diferentes circunstancias. Lo que está claro 
es que la violencia directa, sea física, psico-
lógica o sexual; tiene una base cultural y es-
tructural. Actualmente, la base cultural debe 
ser cambiada. En estas jornadas celebradas 
en la UdL ha quedado patente la necesidad 
de la prevención y la educación. Hay que in-
tegrar esto en la educación, a nivel de pri-
maria, secundaria y universidad. Hay que tra-
bajar los estereotipos, la publicidad, lo que 
consideramos o no atractivo, etc... A nivel es-
tructural se ha avanzado mucho porque exis-
te un Ley Orgánica donde, en sus dos prime-
ras páginas, se explica claramente como este 
problema deja de considerarse de ámbito 
privado y pasa a ser un problema social. En 
esta ley se enfatiza la labor que han llevado 
a cabo las asociaciones de mujeres, muchas 
de ellas feministas, para que finalmente se 
pudiera promulgar una ley de estas caracte-
rísticas. Una ley que quizás no es la definitiva 
pero que es pionera a nivel de Europa y es 
fundamental defenderla. Para concluir, nos 
gustaría resaltar que cuando hablamos de 
feminismo hablamos de igualdad. No pode-
mos usarlo como contraposición al machis-
mo que busca opresión, ya que el feminismo 
busca igualdad. Estamos, efectivamente, 
ante un cambio muy lento pero no podemos 
permitirnos dar un paso atrás.[]
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WILFRIDA (FREIDA) CHAVEZ és directora 
de l’Oficina d’Assumptes Globals i profes-
sora titular de la Facultat d’Infermeria de 
la Lawrence S. Bloomberg de la Universi-
tat de Toronto (U de T). Tot i graduar-se 
en infermeria a la Universitat de Saint 
Paul (Manila) l’any 1972, la seva vida pro-
fessional i personal ha transcorregut al 
Canadà on va fixar la seva residència un 
any després d’acabar la seva formació en 
infermeria. Llicenciada en Administració 
per l’Escola Canadenca de Gestió, Màster 
en Ciències de la Salut i l’Administració 
de Salut per l’Institut de Gestió de Polí-
tiques de Salut i Avaluació de la U de T, 
Chavez és també Doctora de la Pràctica 
d’Infermeria i Lideratge Educacional per 
l’Escola d’Infermeria Frances Payne Bolton 
de la Universitat Case Western Reserve de 
Cleveland (EUA). La Dra. Freida Chavez va 
visitar la Facultat d’Infermeria i Fisioterà-
pia de la Universitat de Lleida el passat de-
sembre i va conversar amb la revista INF.

Vostè ha treballat en infermeria, cuidatge 
de la salut, política i planificació, infer-
meria comunitària i també, en assistència 
mèdica a domicili. Precisament, en aquest 
darrer camp, ha desenvolupat i imple-
mentat alguns programes innovadors al 
Canadà. Podria explicar-nos-en algun i on 
els ha implementat? Quan era vicepresidenta 
de la segona organització més important del 
Canadà en assistència mèdica a domicili, vam 
implementar una sèrie de programes innova-
dors. Per esmentar-ne algun, us parlaré d’un 
sobre salut mental. Vam desenvolupar el que 
vam anomenar un programa de crisi mòbil 
vigent set dies a la setmana, vint-i-quatre ho-
res al dia, perquè si qualsevol persona observa 
que el seu veí està tenint problemes psicoso-
cials, en comptes de trucar a la policia, truca 
a un telèfon i així es posa en marxa un equip 
format per infermeres, policies i altres profes-
sionals que relaxen la situació en un primer 
moment. Aquesta persona ha de ser admesa 
a l’hospital i ha d’entrar per urgències. El que 
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“Amb la globalització 
el nostre objectiu és 

formar infermeres com a 
ciutadanes del món”

entrevista Sara Bobet

foto Raquel Gómez
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passa és que al servei d’urgències, si tens un 
problema de salut mental, normalment ets dels 
últims en rebre atenció perquè primer, passarà 
davant un atac de cor, un ictus o un accident, 
per exemple. A més, la policia ha de quedar-se 
allí perquè aquestes persones fan de les seves 
i això pot ser pertorbador per a tothom. Per 
això vam desenvolupar una col·laboració entre 
la unitat psiquiàtrica i l’equip del programa de 
crisi mòbil perquè aquestes persones poguessin 
ser admeses o tractades de manera més ràpida 
en la unitat psiquiàtrica. Aquest programa es va 
implantar a la ciutat de Toronto i en tres llocs 
més de l’àrea metropolitana i suburbis. Si no 
cal que la persona estigui a l’hospital, però ne-
cessita ajuda, tenim el que anomenem allotja-
ments de suport (supporting housing). Així, les 
persones en lloc de patir les crisis a casa seva, 
barallant-se amb pares, parelles, fills, etc. po-
den fugir d’aquest ambient on hi ha crisi i anar 
a un allotjament segur on els ajudaran durant 
uns dies i, després, podran tornar a casa.

Els programes que implementeu involu-
cren diferents professionals, no només les 
infermeres. Exacte. Hem fet programes que 
anomenem Avaluació Psicogeriàtrica (psyco-

geriatric assessment) per gent gran que poden 
estar experimentant demència, malalties men-
tals o el que sigui. Tenim infermeres i metges 
que van a les seves cases i els examinen allí i 
veuen què necessiten, més que fer que la gent 
gran vagi a l’hospital. Aquesta actuació està 
molt més basada en la comunitat i en intentar, 
tant com sigui possible, que visquin en comu-
nitat. Pel que fa a les persones amb malaltia 
mental greu, com per exemple l’esquizofrènia, 
hem desenvolupat un programa basat en el fet 
que en lloc de ser tractats a l’hospital, poder 
ser tractats a casa seva. És el que anomenem 
Programa de Tractament a Domicili (Home Tre-
atment Programme). L’objectiu és mantenir la 
gent en l’entorn on viuen, en comunitat, i ob-
tenir d’aquí el suport.

Fa molt de temps que heu implementat 
aquests programes? Sí, i tant! Parli’ns dels 
resultats. Doncs han estat molt positius. La 

“Hi ha un gran 
nombre d’estudis 

sobre equips 
d’Atenció Primària 

liderats per 
infermeres que són 

tan positius que ara hi 
ha molts metges que 

han vist els beneficis i 
hi estan a favor”
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qual cosa ha fet que hagin estat reproduïts en 
molts altres llocs. Tant els programes innova-
dors en assistència a domicili, el programa de 
crisi mòbil, els d’avaluació psicogeriàtrica o els 
de tractament a casa s’han aplicat en molts in-
drets.

Vostè també s’ha involucrat en col-
laboracions internacionals, especialment 
en educació per la salut mundial. Expli-
qui’ns alguna cosa del que ha fet. Amb 
la globalització el nostre objectiu és formar o 
graduar infermeres com a ciutadanes del món. 
Això vol dir que han de ser professionals que 
han de poder exercir, no només al Canadà, 
sinó en qualsevol lloc del món. Malgrat tot, si 
es queden al Canadà, s’ha de tenir en compte 
que hi ha molta diversitat. Els pacients i famíli-
es provenen d’arreu del món i també les infer-
meres. L’objectiu és, per tant, que tinguin més 
sensibilitat davant aquesta diversitat cultural i 

poblacional. Com aconseguim això? Un exem-
ple seria un curs que hem anomenat “Perspec-
tives crítiques en salut global” per les estudi-
ants que acaben la llicenciatura d’infermeria. 
Les preparem durant sis mesos i els parlem 
sobre la perspectiva teòrica, ho anomenem 
perspectiva feminista postcolonial, perquè no 
imposin els seus propis valors canadencs, per 
exemple, si venen a Espanya. Si venen a aquí, 
els seus coneixements poden ser aplicables o 
no, per tant, han de venir amb una ment ober-
ta i han de ser capaces d’escoltar i aprendre. 
Fem unes quantes sessions teòriques i des-
prés les preparem per al país al qual aniran. 
Les preparem per estar en un país pobre, com 
l’Índia, i després hi van durant un mes. Durant 
aquest temps han de reflectir el que han après 
i escriure com s’han sentit sent una persona 
minoritària i com s’han vist afectats o reptats 
els seus valors i principis. Quan tornen, tenim 
una entrevista oficial i, en la majoria dels casos 
els estudiants han après més del que han do-
nat. S’han sensibilitzat molt, per exemple, de 
com malbaratem els recursos al Canadà, llen-
cem moltes agulles, guants, etc. i a l’Índia, en 
canvi, els reutilitzen. Per tant, esdevenen més 
conscients d’això. Aquest curs va cridar l’aten-
ció de la resta de la Universitat i, fa tres anys, va 
esdevenir interprofessional. Ara, doncs, tenim 
fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, patò-
legs… fent el curs.
D’altra banda, pel que fa a col·laboracions 
globals hem col·laborat amb el Brasil, en ter-
mes d’Atenció Primària. Hem treballat amb el 
govern brasiler, amb universitats i també amb 
infermeres que treballen en equips de medicina 
familiar en molts llocs d’arreu d’aquest país. El 
nostre primer grup d’aprenents eren infermeres 
i després, ja va esdevenir un grup interprofes-
sional amb metges, dentistes, biòlegs, etc. El 
curs va ser desenvolupat per universitats brasi-
leres, juntament amb la Universitat de Toronto.

Aquest projecte amb Brasil dóna molta 
importància a l’Atenció Primària. Com 
n’és d’important per un país tenir una xar-
xa de salut forta i estructurada, pel que 
fa a l’Atenció Primària? L’Atenció Primària ha 
estat el marc en què s’han centrat les reformes 
sanitàries arreu del món. Brasil és un país, i crec 
que Espanya també, que ha tingut un bon pro-
grés pel que fa a l’Atenció Primària perquè va 
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ser introduït en la seva constitució en els anys 
noranta del segle passat. Per tant, arreu del Bra-
sil hi ha prop de 4.000 equips de salut familiar, 
la qual cosa vol dir que moltes comunitats te-
nen una clínica amb un equip interdisciplina-
ri (infermeres, metges, dentistes, etc.) que és 
gratuït pel públic. Això fa que l’accés sigui més 
ràpid no només per la malaltia, sinó també per 
la promoció de la salut. La premissa seria que si 
podem treballar amb el que anomenem deter-
minants socials de la salut, si promocionem la 
salut i el benestar, evitarem la malaltia. 
Hi ha molta participació comunitària i això fa 
que, per exemple, alguns dels seus membres 
estiguin al consell de direcció de l’Atenció Pri-
mària que planegen accions per promocionar 
la salut. Per posar un exemple, Brasil és un país 
on la incidència de la diabetis és molt alta en 
moltes regions. En una ocasió estàvem fent un 
curs allí i davant aquest fet alguns membres de 
la comunitat van pensar que proposarien al go-
vern fer voreres i camins perquè la gent cami-
nés. Ho vaig trobar fantàstic perquè al Canadà 
s’hauria pensat a proposar més medicació.

El paper de la infermera en Atenció Pri-
mària és molt important per la seva pro-
ximitat al pacient. Parli’ns d’aquest rol. Al 
Canadà molts equips de salut de família són 
liderats per infermeres, és el que anomenem 
Nurse Practitioner. Són infermeres amb prepa-
ració de màster que poden prescriure medica-
ments, alguns tractaments i demanar proves de 
laboratori. Treballen prop del metge però tenen 
un paper clau en la gestió i en aspectes clínics.

A Espanya hi ha controvèrsia pel que fa 
a la prescripció infermera perquè el col-
lectiu mèdic se sent amenaçat. I al Cana-
dà? És una controvèrsia global, això passa a tot 
arreu però la professió infermera ara està molt 
ben preparada. Hi ha moltes graduades, màs-
ters i doctores en infermeria. El coneixement és 
molt sofisticat. Fins i tot al Canadà ha costat 
molt de temps, de fet és molt recent, que les 
infermeres puguin prescriure. Als Estats Units 
s’ha aconseguit una mica abans. Hi ha tant a 
fer per tothom i cal treballar de forma inter-
disciplinària. Hi ha un gran nombre d’estudis 
sobre equips d’Atenció Primària liderats per 
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cés i qualitat del cuidatge que ara hi ha molts 
metges que han vist els beneficis i que hi estan 
a favor.

Els problemes de salut són més o menys 
els mateixos arreu. El que varia és la solu-
ció. Hi està d’acord? Amb la globalització i la 
mobilitat, les infeccions viatgen molt depressa. 
Cada país pot tenir diferents brots, com fa pocs 
mesos va passar a Corea amb el virus MERS-
CoV. Malauradament alguns països, sobretot al 
continent Africà o a l’Índia, hi ha més incidèn-
cia de tuberculosis, malària o sida que en la ma-
jor part del món. Malgrat això, les anomenades 
malalties no infeccioses com el càncer, la dia-
betis, les malalties coronàries o les respiratòries 
estan augmentant a tot el món. Són problemes 
globals. Normalment jo dic: “el que és global 
afecta localment”. Fixa’t amb el que ha passat 
amb la crisi dels refugiats sirians que ha tingut 
un impacte global real.

Quins són els reptes actuals de la formació 
infermera? Aquesta és una gran pregunta. El 

“Tradicionalment 
s’ha fet els pacients 
depenents dels 
proveïdors de salut. 
Ara, s’equipa els 
pacients amb les 
eines perquè 
puguin cuidar-se 
sols una mica més i 
s’involucra també 
la família”
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científica inclou l’anomenat Second Entry Pro-
gram. Tots els estudiants que tenim tenen ja 
una llicenciatura d’algun tipus. Venen i, en lloc 
d’estudiar una carrera d’infermeria de quatre 
anys, estudien dos anys i mig perquè tots els 
cursos de preparació ja estan fets. Per tant ve-
nen i, cal dir, que el 50% tenen algun master i 
algú, fins i tot, un doctorat però, volen esde-
venir infermeres. La part positiva és que és un 
grup molt ric però, amb antecedents formatius 
diversos, i el repte d’aquest curs és posar-los 
tots en comú enfront del que seria el progra-
ma formatiu tradicional en infermeria. Cal dir 
també que es necessiten moltes infermeres a 
nivell global i cal especialització i tot això està 
esdevenint cada cop més complex, tant a nivell 
hospitalari com en la comunitat. Per tant, com 
a docents hi ha una gran complexitat de reptes 
que hem d’afrontar. Hi ha també un canvi de 
paradigma perquè la formació infermera tradi-
cional se centra en la malaltia i en el seu trac-
tament. El repte és, doncs, enfocar-ho d’una 
altra manera. Quan parlem d’Atenció Primària, 
parlem de la salut de la població, dels determi-
nants socials de la salut… La formació tradicio-
nal en infermeria se centra en l’individu i no es 
va més enllà. Cal anar-hi, mirar l’impacte en la 

comunitat per exemple. Afortunadament, cada 
cop hi ha més infermeres que cursen màsters 
o doctorats i això, és molt positiu. Els profes-
sionals de la salut, infermeres incloses, estan 
educats en sitges, en fragments (només met-
ges, només dentistes, només infermeres…). Al 
final, en pràctica clínica, el pacient és al centre 
i tots han de treballar plegats. I de vegades el 
repte és que la formació infermera tradicional 
potser no entén completament les altres disci-
plines i això pot provocar conflicte. Com afron-
tem això? Fa tres o quatre anys a la Universitat 
de Toronto vam instaurar una cosa que ara és 
obligatòria i és que les onze disciplines de salut 
tenen els anomenats crèdits interprofessionals. 
Tots han de fer un cert nombre de cursos, tots 
han de fer un nombre d’hores de pràctica clí-
nica treballant junts. Per exemple, gestió de 
pagaments, resolució de conflictes en l’àrea 
clínica, etc.

Per acabar, creu que el pacient hauria de 
tenir més responsabilitat en la seva ma-
laltia, especialment si aquesta és crònica? 
Tradicionalment s’ha fet els pacients depenents 
dels proveïdors de salut. Ara, s’equipa els paci-
ents amb les eines perquè puguin cuidar-se sols 
una mica més i s’involucra també la família.[]



Aïda Bonet

TESI
Gent gran

AÏDA BONET

Diplomada en Infermeria per la Universi-
tat de Lleida (2007), Màster en Ciències 
de la Infermeria per la UdL (2009), doble 
titulació pel treball de final de màster per 
la UdL i la Universitat Catòlica de Leuven 
(Bèlgica) el 2009, Postgrau en l’atenció 
integral amb el malalt amb ferides cròni-
ques per la UdL (2010), Infermera especia-
lista en Geriatria (2013) i Doctora en Infer-
meria per la UdL el 2015.

Basant-se en les conclusions de la teva 
tesi, com pot una persona gran millorar 
la seva qualitat de vida? La qualitat de vida 
és un concepte relacionat amb els determinants 
socials i depèn de la satisfacció de les necessitats 
humanes i dels drets adquirits. A més, es tracta 
d’un terme amb connotacions diferents d’una 
persona vers una altra. Així, doncs, s’haurien 
de mirar les característiques individuals de cada 
ésser humà. Però, en termes generals i segons 
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icels resultats de la tesi, la persona hauria de pro-
piciar hàbits saludables com són: l’exercici físic, 
la lectura i el bon descans nocturn, entre altres.

Què es pot fer des del punt de vista so-
cial, comunitari i sanitari per contribu-
ir a aquesta millora? S’haurien de protegir 
les dones envellides i amb problemes socials i 
econòmics. També, s’haurien de desenvolupar 
més programes que vetllessin pel manteniment 
i millora dels hàbits de salut, la prevenció de la 
discapacitat i la desnutrició i el tractament de la 
depressió. S’ha trobat en la tesi que les perso-
nes envellides que utilitzen assíduament els ser-
veis sanitaris obtenen majors puntuacions en la 
qualitat de vida relacionada amb la salut. Així, 
doncs, s’hauria de preservar, mantenir i millorar 
el sistema sanitari.

Com ha de ser el dia a dia d’una perso-
na gran que viu a casa seva (rutines bàsi-
ques). Per tal de preservar la qualitat de vida, 
una persona gran hauria de gaudir d’un bon 
descans nocturn que li facilités el desenvolupa-
ment de les activitats bàsiques de la vida diària. 
També caldria la companyia d’amics i familiars 
i hauria de disposar de la capacitat de realitzar 
una dieta equilibrada. A més, hauria de poder 
acudir al seu metge de capçalera o infermera 
de l’ABS. Finalment, hauria de realitzar una ac-
tivitat física moderada i llegir una estona cada 
setmana.

Dels determinants socials de la salut ana-
litzats, quin és el que té una influència 
més negativa en la qualitat de vida? Jo 
crec que no es tracta tant de saber quin influeix 
més negativament que un altre, si no les con-
clusions generals que s’obtenen en cadascun 
dels determinants que afecten negativament a 
aquesta qualitat de vida i que són els que obren 
els ulls sobre les necessitats reals d’aquesta po-
blació. Així doncs, aquesta tesi ajuda a discernir 
on són necessaris els esforços per la preservació 
de la dignitat en l’envelliment. I, en això, és cla-
ra: Necessitem concentrar-nos en les persones 
de més de 75 anys, dones, amb classe social 
desafavorida, amb mal estat de salut, que no 
poden acudir a l’ABS, que dormen malament, 
que no realitzen una activitat física moderada, 
amb discapacitat, símptomes depressius i des-

nutrició. Això és així perquè aquest és el sector 
amb pitjors resultats en la qualitat de vida.

El fet que ser dona afecti negativament 
la qualitat de vida està relacionat amb els 
recursos econòmics o hi ha altres factors? 
Està relacionat amb els recursos econòmics 
però, també amb altres factors com: la major 
responsabilitat en tasques de la llar i la criança 
dels fills, la diferència d’accés a recursos labo-
rals quan eren joves la qual cosa fa que disposin 
de menys recursos econòmics en la vellesa, la 
diferència en l’esperança de vida i l’escolaritat, 
la major comorbiditat del sexe femení i la pro-
porció més alta de viudetat respecte als homes. 
Tot això fa que les dones envelleixin pitjor.

La majoria dels participants en el teu es-
tudi gaudien de bona qualitat de vida. Si 
no hagués estat així, com creu que hau-
ria influït en els resultats? Segurament els 
participants haurien patit major comorbiditat, 
discapacitat, desnutrició i pitjors condicions 
econòmiques... El que crec és que Lleida, al 
tractar-se d’una ciutat gran que encara es pot 
considerar rural, tendeix a protegir la seva gent 
gran. Hi ha el sentiment de veïns de barri, de 
cuidar als vells, és una zona amb molta dispo-
nibilitat de productes alimentaris i les persones 
envellides acostumen a practicar una activitat 
física moderada i es relacionen amb altres de la 
seva generació. És cert, però, que els resultats 
encara són millors del què esperàvem, ja que 
la majoria d’estudis es realitzen a partir dels 65 
anys i la nostra mostra és de 75 anys o més. Així 
doncs, encara envellim millor que altres pobla-
cions, tot i l’increment de l’edat del mostreig.

“Les persones envellides 
que utilitzen assíduament 
els serveis sanitaris obtenen 
majors puntuacions en la 
qualitat de vida relacionada 
amb la salut. Així, doncs, 
s’hauria de preservar, 
mantenir i millorar el 
sistema sanitari”
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Factors com l’aïllament, la soledat i les re-
lacions socials afecten també la qualitat 
de vida? De quina manera? Sí, l’afecten ne-
gativament. Les relacions socials, la família, els 
amics i les activitats que es realitzen en grup 
milloren la qualitat de vida.

Millorar la qualitat de vida de la gent gran 
disminueix la despesa sanitària. Quines 
mesures introduiria per ajudar a estalvi-
ar a curt i, sobretot, a llarg termini? Tot i 
que les persones que tenen millor qualitat de 
vida són les que acudeixen més assíduament al 
metge i infermera de capçalera, és cert també 
que els que obtenen millors puntuacions tenen 
menys comorbiditat, símptomes depressius i de 
desnutrició. Això vol dir que acudir als controls 
mèdics actua com un factor protector de la sa-
lut. I podríem dir que sempre és més econòmic 
una consulta puntual que no pas intervenir en 
tots els símptomes esmentats anteriorment. 
Són les persones grans amb major comorbidi-
tat les que generen més despesa farmacològica 
i de recursos. La prevenció i el manteniment de 
la salut són la clau per l’estalvi.

De les conclusions de la seva tesi, quina 
ha estat la més inesperada? Que l’hàbit 
lector es relacioni amb millors puntuacions en 
la qualitat de vida relacionada amb la salut. 
Aquest resultat és innovador i dóna entendre 
que possiblement en un futur, amb una pobla-
ció envellida amb més estudis, es podran realit-
zar intervencions totalment diferents de les que 
es realitzen actualment.

“Les persones grans amb 
major comorbiditat són 

les que generen més 
despesa farmacològica i de 

recursos. La prevenció i el 
manteniment de la salut són 

la clau per l’estalvi”
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BREU EXTRACTE DE LA TESI

Títol: Factors determinants de la qualitat de vida 
relacionada amb la salut de les persones grans que 
viuen al domicili

text Aïda Bonet

L’envelliment és un fet sociodemogràfic que 
està assolint xifres molt elevades i es calcula 
que en un futur encara creixerà més: El descens 
de la natalitat, l’allargament dels anys viscuts i 
la disminució de la mortalitat són les principals 
causes que el provoquen. La població vella és 
la que crea més despeses farmacològiques i de 
serveis sanitaris. Per això, els governs s’estan 
plantejant polítiques de dignitat i manteniment 
de l’autonomia (1). 

Entre d’altres, es pretén focalitzar les ajudes so-
cials i els serveis sanitaris cap a la qualitat de 
vida i el benestar de la població envellida que 
impliquen desmitificar la vellesa i aconseguir 
que les famílies i les comunitats lluitin perquè 
les persones puguin gaudir d’una vida llarga 
i sana (2). Malgrat tot, en un moment de cri-
si econòmica com l’actual parlar en termes de 
qualitat de vida i aplicar les mesures d’austeritat 
és complicat.

Qualsevol persona o col·lectiu humà s’ha 
preocupat en algun moment de la seva vida 
pel seu estat de salut, si bé és cert que aquesta 
preocupació ha tingut connotacions diferents 
segons la societat i la cultura del moment. Per 

tots és sabut que el concepte de salut ha anat 
evolucionant amb el pas del temps. Unit a 
l’evolució de la definició de salut, en tots els paï-
sos s’ha desenvolupat una recerca de les causes 
o factors que afavoreixen els resultats de salut. 
A partir de la segona meitat del segle XX es 
planteja l’estudi dels determinants de salut com 
un conjunt de factors o característiques que 
influeixen en la salut individual i que interac-
cionen amb diferents nivells de l’organització 
del sistema sanitari i que determinen l’estat de 
salut de la població. En aquest nou marc de 
concepte de salut com a fenomen integral i de 
l’estudi dels seus determinants els governs i els 
organismes encarregats de millorar la salut de 
la població han buscat instruments i pautes 
que els permetessin adoptar millors decisions 
sobre els programes i serveis sanitaris que ha-
vien de prioritzar (3).

Com a objectiu principal de la tesi es van iden-
tificar els factors determinants de la qualitat de 
vida relacionada amb la salut de les persones 
grans que vivien al seu domicili. Es va realitzar 
un estudi descriptiu i transversal. La mostra to-
tal va ser de 640 persones de 75 anys o més 
que vivien al seu domicili. La variable depen-
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dent va ser la qualitat de vida relacionada amb 
la salut mesurada amb l’escala SF-36. I, les va-
riables independents van ser: els determinants 
de salut (característiques sociodemogràfiques, 
hàbits saludables i estils de vida i hàbits socials) 
i l’estat de salut. Les dades van ser obtingudes 
a partir de l’enquesta FRALLE. Es va procedir a 
una anàlisi descriptiva i analítica (bivariada) i 
posteriorment es va realitzar una anàlisi de re-
gressió logística múltiple.

La mitjana d’edat va ser de 81,5 anys i el 60,3% 
dels subjectes eren dones. Els participants en 
l’estudi gaudien d’una bona qualitat de vida, la 
mitjana de les 8 dimensions era de 71,5 punts 
sobre 100. Els resultats tenint en compte els 
components sumari físic, mental i els resultats 
globals se situaven en: 72, 75 i 71,5 respectiva-
ment. Tenint en compte l’anàlisi amb regressió 
logística les variables més influents en la quali-
tat de vida global foren: sexe, zona de la ciutat, 
son, caminar, exercici físic, hàbit de lectura, vi-
sita a l’especialista i al CAP, la discapacitat, els 
símptomes depressius i la desnutrició.

Així doncs, els determinants de salut que afec-
ten negativament als resultats de la qualitat de 
vida són: ser dona, disposar de pocs recursos 
econòmics, el mal descans nocturn, caminar 
poc, no practicar exercici físic, la menor utilit-
zació del sistema sanitari, viure en una zona de 
la ciutat menys afavorida i el poc hàbit lector. 
Pel que fa a l’estat de salut general els factors 
que més negativament influencien la qualitat 
de vida són: la discapacitat, els símptomes de-
pressius i el risc de desnutrició.[]
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TERESA TORNER

Maria Teresa Torner i Benet és infermera 
des de fa més de 30 anys. La seva forma-
ció de postgrau es va orientar cap al ma-
lalt crític (1990 UB) i la infermeria mèdica 
i quirúrgica (1994, UB), màster que diri-
geix actualment a la UdL. L’any 2007, en el 
context de canvi propiciat per l’Espai Eu-
ropeu d’Educació Superior, va realitzar el 
Màster en Ciències de la Infermeria (avui 
Màster Universitari en Recerca en Salut 
per la UdL-UVic) que ha culminat amb la 
lectura de la seva tesi doctoral el passat 
gener de 2016.

La seva carrera professional va començar 
com a infermera de tasques assistencials 
en múltiples serveis hospitalaris de Bar-
celona, on també es va dedicar a la ges-
tió com a supervisora. De seguida però, 
va entrar en el món de la docència (1986) 
com a professora titular de la Diploma-
tura en Infermeria on ha ocupat múlti-
ples llocs de gestió: des de la secretaria 

de l’Escola d’Infermeria i el Departament 
d’Infermeria, la coordinació de relacions 
internacionals i el vicedeganat com a cap 
d’estudis, fins a arribar a Directora del De-
partament d’Infermeria i Fisioteràpia de la 
Universitat de Lleida, càrrec que exerceix 
actualment.

La Dra. Torner ha compaginat la gestió i 
docència amb la recerca, la qual cosa l’ha 
dut a participar en diferents congressos, 
tant d’àmbit nacional com internacional, 
i projectes de recerca. De la seva tasca 
actual destaca la seva implicació en el 
projecte de Centres Compromesos amb 
l’Excel·lència en Cures depenent d’Inves-
tén-Isciii (Instituto de Salud Carlos III) i la 
Registered Nurses’ Association of Ontario 
(RNAO).

Segons el seu estudi, les dones tenen més 
risc d’adoptar conductes i actituds de risc 
per conservar o millorar la imatge perso-
nal. Per què? Es pot considerar que les dones 
són les que tenen més preocupació pel seu cos

Teresa Torner

TESI
Imatge, 

salut i jovesentrevista Sara Bobet

foto Àlex Caus

MISSATGES/ingimage
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i un desig d’estar més primes. Aquesta preo-
cupació és més gran sempre en dones que en 
homes. Això pot estar relacionat pels ideals 
de bellesa que es basen en cossos de models 
prims. Aquests ideals estan associats a la belle-
sa. Aquesta preocupació és una de les causes 
més freqüents que incideixen en l’aparició de 
trastorns de la conducta alimentària i també 
pot portar a conductes arriscades com dietes 
restrictives. La insatisfacció corporal és el que 
millor prediu la simptomatologia de trastorns 
alimentaris.

La dona suporta més pressió social pel que 
fa a la imatge externa. És una desigualtat 
promoguda per qüestions culturals o hi 
ha altres motius? Actualment vivim en un 
món cada cop més dominat per la recerca de la 
bellesa i la perfecció corporal. Els mitjans de co-
municació, a través de màrqueting i publicitat, 
s’han encarregat de marcar noves tendències 
de la societat, establint modes en el vestits, ma-
quillatge, aliments i un prototip de cos ideal, i 

això porta a la societat a idealitzar un estereotip 
de cos i, tot plegat, suposa una pressió social 
que repercuteix en la imatge corporal.

En general, els alumnes enquestats te-
nen una distorsió del que seria tenir un 
pes ideal, tot i que només un terç van 
considerar que el seu cos no era normal. 
Tractant-se d’estudiants de ciències de la 
salut, crida l’atenció que variïn la dieta si 
creuen que tenen sobrepès i, en canvi, no 

“Les dones comencen amb 
una dieta hipocalòrica 
molt joves; una dieta que 
va lligada a uns hàbits 
incorrectes que poden 
repercutir en la salut 
tard o d’hora”

2016  MARÇ  inf  51

m
ón

 a
ca

dè
m

ic



52  inf  MARÇ 2016  

m
ón acadèm

ic

ho facin si estan per sota del pes ideal. 
Per què creu que passa això? Els alumnes 
que estudien el Grau en Infermeria són els que 
fan més comportaments de risc. El seguiment 
d’àpats baixos en calories és una conducta ali-
mentària molt freqüent. Les dones joves són les 
que més fan dieta, tenen una gran preocupació 
per la imatge i comencen amb una dieta hipo-
calòrica molt joves; una dieta que va lligada a 
uns hàbits incorrectes que poden repercutir en 
la salut tard o d’hora.

Sembla que aquesta distorsió tendeix a 
desaparèixer amb els anys, almenys en el 
cas dels homes. És una qüestió de baixa 
autoestima que desapareix al madurar? Sí, 
exactament. Creiem que aquest comportament 
pot ser a causa a la maduresa dels alumnes i, 
també, proporcional a l’augment de l’autoes-
tima. Al mateix temps influeix en realitzar més 
activitats saludables en incrementar l’edat. Hi 
ha estudis que ens confirmen aquests resultats.

La por a engreixar-se que han manifestat 
els alumnes enquestats (9 de cada 10 en 
el cas de les dones) està relacionada amb 
com afectarà l’augment de pes a la seva 
salut o només fa referència a qüestions 
estètiques? Aquesta conducta centrada en la 
por a guanyar pes o engreixar- se es pot con-
siderar una por psicopatològica que està reco-
llida en el Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disordres (DSM-5) i també en la Classi-
ficació internacional de les malalties (CIM-10), 
que poden portar a un Trastorn de la Conducta 
Alimentària (TCA). És per mantenir el pes, per 
qüestions estètiques i per mantenir la figura 
corporal prima.

Quina incidència ha tingut la variable so-
cioeconòmica en l’estudi, és a dir, a més 
recursos econòmics més o menys risc? 
Pel que fa a la classe social, les alumnes que 
pertanyen a les classes socials més baixes tenen 
un consum calòric més elevat. Les dones amb 
estudis primaris o inferiors tenen un consum 
calòric superior. Les mares però, que pertanyen 
a una classe social alta tenen unes normes més 
estrictes a taula que les mares de classe social 
baixa. El risc de patir algun trastorn de la con-
ducta alimentària si els nois i noies pertanyen 

a una classe social alta és més alt que els que 
pertanyen a pares amb classe social més baixa.
Les dones són les que es mostren més preocu-
pades pel seu cos, posant de manifest així la 
difusió dels valors estètics a partir de les classes 
socials altes. Hi ha diferents autors que refe-
reixen que l’aspecte familiar més influent sigui 
la transmissió generacional de les conductes i 
actituds de risc dels Trastorns de la Conducta 
Alimentària, pel que fa a conductes associades 
a l’alimentació, pes i figura corporal.

Tot i ser una hipòtesi, creu que les conclu-
sions serien les mateixes si l’estudi s’ha-
gués fet en universitaris de Graus no rela-
cionats amb la salut. Hi ha diferents estudis 
d’altres Graus no relacionats amb les Ciències 
de la Salut que mostren resultats molt sem-
blants al nostre. Tot i això, les dones que estu-
dien Infermeria i CAFE (Doble Grau en Fisiote-
ràpia i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport) 
són les que més realitzen maniobres de risc.



2016  MARÇ  inf  53

m
ón

 a
ca

dè
m

ic

BREU EXTRACTE DE LA TESI

Títol: Canvis d’hàbits per conservar o millorar 
la imatge personal i el seu impacte sobre l’estat 
de salut en estudiants universitaris de 
Ciències de la Salut

text Teresa Torner

RESUM Els adolescents i els joves són una po-
blació de risc per als trastorns de la conduc-
ta alimentària. Ser dona, tenir un elevat nivell 
d’estudis i ser autoexigent es una part impor-
tant dels factors de risc d’aquest problema de 
salut. Els estudiants universitaris de ciències de 
la salut són una població particular a causa dels 
continguts curriculars.

OBJECTIUS Determinar la percepció de la imat-
ge corporal dels universitaris de Ciències de la 
Salut, el nivell de distorsió d’aquesta imatge, els 
canvis d’hàbits saludables que realitzen per a 
conservar-la o millorar la seva imatge i el seu 
impacte en l’estat nutricional.

MÈTODES Es va aplicar una enquesta trans-
versal als alumnes de grau, diplomatura o lli-
cenciatura en Infermeria, Fisioteràpia, Medici-
na, Nutrició Humana i Dietètica i Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) matriculats a la 
Universitat de Lleida durant el curs 2009-2010, 
de 18 a 25 anys. 

Es va proposar la participació als alumnes as-
sistents a les aules. Inicialment es va pretendre 
enquestar 400 alumnes per aconseguir una 

precisió de +/- 5%. Es va recollir informació so-
bre variables socioeconòmiques, acadèmiques, 
de residència durant el curs, conductes de risc, 
percepció de la imatge del propi cos a partir del 
model CICAE, índex de massa corporal a partir 
dels criteris de la Societat Espanyola d’Estudis 
sobre l’Obesitat (SEEDO), distorsió de la imatge 
del propi cos, parts del cos que menys li agra-
den o que més l’acomplexen o avergonyeixen, 
por a guanyar pes o engreixar, acceptació a les 
variacions de pes, actituds alimentàries mit-
jançant el test EAT-26 i l’estat nutricional a tra-
vés de dos recordatoris del consum d’aliments 
de les 24 hores prèvies, un en època càlida i 
un altre en època freda. Les enquestes es van 
aplicar bàsicament per entrevista personal. La 
distorsió de la imatge corporal es va mesurar a 
partir de l’encreuament entre l’índex de mas-
sa corporal percebut, segons el model CICAE, 
i l’índex de massa corporal real, expressat amb 
les categories SEEDO. Els estudiants es van clas-
sificar en tres categories (d’acord, desacord 
percebent-se més gros i desacord percebent-se 
més prim). A més, per mesurar aquesta concor-
dança/distorsió es va aplicar l’índex Kappa. El 
grau de significació acceptat va ser de p <0.05.
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RESULTATS Van respondre a totes les enques-
tes 306 alumnes. La mitjana i desviació típica 
de l’edat va ser de 20 +/- 1,9 anys i el 72,2% 
(221) eren dones. El 37,6% (115) eren de Medi-
cina, el 26,5% (81) d’Infermeria, el 23,5% (72) 
de CAFE i el 12,4% (38) de Fisioteràpia.

Dues terceres parts dels alumnes van percebre 
o van considerar el seu cos com a normal, les 
dones ho van percebre més gros i en els ho-
mes aquesta percepció disminuïa a mesura 
que avançaven els cursos. Pel que fa al nivell 
de distorsió, el 69,2% (211) es van percebre 
més grassos del que realment estaven, en les 
dones aquest percentatge va ser del 75,0% 
(165). Tant en homes com en dones la majoria 
es van percebre amb sobrepès quan en realitat 
tenien pes normal. La distorsió va ser una va-
riable independent de totes les altres. La part 
del cos que menys agradava o avergonyia als 
homes va ser el ventre i en les dones el ma-
luc, aquesta disconformitat disminuïa a mesura 
que avançaven els cursos. Més de la meitat dels 
alumnes havien experimentat alguna vegada 
por a guanyar pes o engreixar-se, en les dones 
nou de cada deu. Les dones desitjaven perdre 
3,1 +/- 5,7 kg. Els homes acceptarien guanyar 
pes (5,6 +/- 6,5 kg), especialment els de fisio-
teràpia i els de CAFE.

Quant als comportaments i actituds de risc, el 
més freqüent va ser realitzar menjars baixos 
en calories (13,3 +/- 28,6 vegades al mes) 
presentant-se amb més freqüència en les do-
nes que percebien el seu cos com gras i en 
els homes que vivien fora de casa dels seus 

“Dues terceres parts dels alumnes van 
percebre o van considerar el seu cos com a 

normal, les dones ho van percebre més gros 
i en els homes aquesta percepció disminuïa 

a mesura que avançaven els cursos”
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pares durant els dies lectius. A continuació, 
la realització d’exercici físic excessiu (12,1 
+/- 34,2 vegades al mes) que es va presen-
tar més en els homes que vivien fora de casa 
dels pares durant els dies lectius i la realització 
d’afartaments (8,1 +/- 4,9 vegades al mes) 
especialment entre estudiants d’Infermeria i 
CAFE, els que vivien fora de casa dels pares 
durant els dies lectius i aquells que tenien por 
de guanyar pes o engreixar. Els homes i les do-
nes tenien diferents comportaments i actituds 
alimentàries, sent elles les que acumulaven 
més risc. Segons l’EAT-26, la pràctica totali-
tat d’alumnes haurien de consultar un expert, 
aquesta proporció es va reduir quan es tenia 
en compte el pes insuficient segons edat i sexe 
i els comportaments anormals (7,9% i 43,1%, 
respectivament). El consum de nutrients (ma-
cro i micronutrients) va ser superior en els 
homes. Es va observar un excés d’aportació 
calòric a través de les proteïnes i els lípids i 
una aportació insuficient a partir dels glúcids. 
En les dones, el 84,2% (186) no complien les 
recomanacions calòriques diàries, sent aques-
ta insuficient.

CONCLUSIONS Encara que una proporció 
important d’alumnes creu percebre el seu 
cos com a normal, realment es produeix una 
lleugera distorsió de manera molt freqüent i, 
a més, es produeix cert rebuig als increments 
de pes. Tot això va relacionat amb conductes 
i actituds de risc. Ser dona és la variable que 
incrementa el risc de manera omnipresent, en 
elles es constata, a més, un incompliment de les 
recomanacions calòriques diàries a la baixa.[]

“Més de la meitat dels alumnes 
havien experimentat alguna vegada 
por a guanyar pes o engreixar-se, en 
les dones nou de cada deu”
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El propi pols. 
Vivències d’una infermera 
dins una ambulància

Autora: Núria Amorós i Lucas
Editorial: Liber Factory
Any de publicació: 2015
Pàgines: 144

El dia a dia 
d’una infermera 
d’emergències 

extrahospitalàries

AQUEST MES de gener arribava a les llibreries 
una novetat editorial amb segell lleidatà i infer-
mer: El propi pols. Vivències d’una infermera 
dins una ambulància. Un llibre autobiogràfic, 
construït a partir del seu diari de camp, amb 
el que la Núria Amorós ha volgut compartir la 
seva experiència professional i personal com a 
infermera d’emergències extrahospitalàries. 

En primera persona i amb un relat àgil, Amo-
rós desgrana les seves vivències en capítols que 
narren diferents intervencions en les quals ha 
participat. Amb una ambulància i els més di-
versos escenaris com a centre de treball, la Nú-
ria ens introdueix en un camp de la infermeria 
molt peculiar. Quan li preguntem per un capítol 
del llibre on diu que “ahir vaig entendre que 
la perspectiva que tenia d’aquesta feina havia 
canviat. Al principi únicament veia el cantó 
positiu, la vaig idealitzar molt, però ara cada 
cop veig més la realitat d’una feina dura, difícil, 
complicada, ingrata i perillosa”; i el perquè hi 
continua, no dubta a respondre que “quan ets 
conscient que aquesta feina té una part difícil 
la qual no havies vist abans és quan t’atures i et 
planteges si realment vols continuar. Però són 
precisament les experiències dures que et toca 

viure mentre treballes les que t’ajuden a créixer. 
Dels moments difícils és quan més se n’aprèn”. 

El llibre té un punt didàctic que al final de cada 
capítol es manifesta amb consells i indicacions 
d’actuació immediata per als pacients. Quel-
com molt important per Amorós. “Una pobla-
ció ben formada pot marcar la diferència entre 
la vida o la mort d’una persona. És important 
conèixer els protocols d’actuació. Els serveis 
d’emergències, per molt ràpid que vagin al lloc 
de l’incident, tarden un temps a arribar. Una 
primera actuació ben feta per part de la pobla-
ció pot decantar la balança. Per molt bé que 
els serveis d’emergències facin la seva feina, en 
alguns casos, si abans no s’ha fet res o s’ha 
actuat malament, hi haurà menys probabilitats 
que la intervenció d’aquests sigui efectiva”, 
manifesta la infermera. 

La por al bloqueig i el control de les emocions 
estan latents en les pàgines del llibre. De com 
controlar-los, la Núria diu que “la por al blo-
queig se supera afrontant-la; no saps si seràs 
capaç de fer-ho fins que ho intentes. El control 
de les emocions és un treball personal. Per des-
gràcia els que treballem en aquest sector no 

text Montse Gimena

MISSATGES



2016  MARÇ  inf  57

llib
re

rebem suport emocional, només en compta-
des ocasions. Normalment, quan fem un ser-
vei que ens afecta, en acabar tornem a estar 
disponibles per assumir-ne un altre. Molts cops 
ens emportem experiències a casa que no vo-
lem compartir amb la família perquè són es-
pecialment tristes. Amb el pas del temps, tro-
bes les eines perquè no t’afectin tant. Alguns 
companys fan broma d’allò que han vist, de 
vegades amb un toc d’humor negre, i d’altres 
prefereixen parlar de com se senten amb petit 
comitè. Tot depèn de com sigui cada persona i 
de quina estratègia li vagi millor”. 

Només cal fullejar el llibre per veure les con-
tínues referències a altres membres de l’equip 
i altres professionals… Segons Amorós, “el 
treball en equip és la clau perquè una actua-
ció surti bé. Per exemple, si nosaltres estem 
atenent una persona en un accident, neces-
sitem que els Mossos d’Esquadra vetllin per 
la nostra seguretat tallant el trànsit, perquè 
l’escenari on treballem sigui segur. I el mateix 
succeeix amb els bombers, necessitem treballar 
coordinats a l’hora d’extreure una persona de 
dins d’un vehicle. És molt important la con-
fiança i la comunicació entre tots els equips”.

Després de cinc anys, només ens queda pre-
guntar-li a la Núria si aquesta és una feina per 
tota la vida. “Crec que no, perquè és una fei-
na molt exigent i desgasta, tant a nivell mental 
com físic. En sortir d’una guàrdia pots sentir-te 
realment esgotada i, cada cop, costa més de 
recuperar-se. Durant el torn de nit no es des-
cansa i això va afectant a poc a poc la salut 
A més, la nostra oficina és el carrer, no sabem 
mai on ens tocarà treballar ni amb quines con-
dicions”, afirma Amorós. 

Amorós és de Balaguer. Diplomada Univer-
sitària en Infermeria al 1999, ha treballat al 
Centre Sociosanitari Hospital Jaume d’Urgell 
de Balaguer, a la Residència d’Avis de la Pobla 
de Segur, a l’Hospital Comarcal del Pallars de 
Tremp, al CAP de Balaguer i, des del 2010, és 
infermera de la Unitat de Suport Vital Avançat 
de Balaguer.[]

PUNTS DE VENDA
Llibreria Caselles (C/ Major. Lleida)
Llibreries de Balaguer
On-line: Vnetlibrerias / Amazon
 Casa del Libro (ebook)
 Corte Inglés (ebook)
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EL COL·LEGI Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Lleida (COILL) va celebrar el 22 de gener, 
en col·laboració amb l’Associació Catalana de 
Llevadores, un taller per proporcionar a les lle-
vadores els coneixements per fomentar l’ús de 
portanadons i fulards en nadons. 

El curs se centrava en els avantatges que propor-
ciona aquesta pràctica, tant pels pares com pels 
nadons, ja que permet que els petits rebin allò 
que necessiten de les seves mares i pel qual han 
estat preparats genèticament i, alhora, la mare 
obté una experiència de criança perllongada.

El taller el va impartir Susana Sancho, llevado-
ra de l’ASSIR Granollers, que va tractar qüesti-
ons com el comportament del nounat, el seu 
desenvolupament físic, els efectes de portar 
el nadó, la posició correcta i les normes de 
seguretat o els tipus de fulards/portanadons. 
També es va posar en pràctica els diferents sis-
temes portanadons o les diferents formes de 
fer nusos.

El curs de formació va treballar la importància 
de la relació simbiòtica existent entre mare i 
nadó i com aquestes eines de criança afavo-
reixen aquesta relació. Les mares estan dispo-
sades evolutivament a proporcionar un lloc se-
gur mentre els seus nadons continuïn creixent, 
un lloc on la nutrició, l’escalfor i la proximitat 
estan cobertes. Cal tenir en compte que la ges-
tació humana és curta comparada amb altres 
espècies i això fa que els nounats tinguin els 
seus sistemes fisiològics de supervivència en 
un estat de reducció. Després del part comen-
ça, doncs, el període de gestació extrauterina 
on mentre el nadó estigui en contacte amb 
la mare, els seus sistemes es mantindran a un 
ritme regular.

L’objectiu del curs no era altre que formar les 
llevadores perquè, com a professionals de re-
ferència en la gestació, lactància i criança, pu-
guin tenir coneixements sobre l’ús de fulards 
i portanadons que, d’altra banda, s’utilitzen 
cada cop més.[]
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“Més que un lloc 
de treball, la Clínica 
Perpetuo Socorro ha 
estat una llar”
CONEGUDA arreu del món sanitari de la ciutat de Lleida, Maria 
Dolors Castillón, directora d’Infermeria de la Clínica Perpetuo 
Socorro, es jubila després de 46 anys de professió en el centre 
lleidatà, amb la satisfacció i la tranquil·litat del deure complert.

Què ha significat per a tu la clínica? Més que una empresa 
o un lloc de treball, per a mi la Clínica Perpetuo Socorro ha 
estat una llar on he complert les diferents etapes de la vida: 
m’he format, m’he especialitzat, m’he frustrat, m’he il·lusionat 
i, finalment, m’he jubilat pensant que una part considerable de 
mi queda en aquesta casa.

Com vas començar a treballar a la clínica? Acabada de 
sortir de l’escola, vaig arribar a la clínica buscant el meu primer 
treball. La directora d’Infermeria de llavors, Doña Lidia (ex mon-
ja) tan sols em va dir: busca bata, davantal i còfia que comences 
demà. Fins avui.

Què recordes de la clínica en l’any 70? La Perpetuo Socorro 
era una clínica de prestigi: les seves habitacions eren de luxe, te-
nia un equip d’Infermeria, que era del millor de Lleida i voltants, 
i un equip mèdic de primer nivell. Ser atès a la Perpetuo Socorro 
era sinònim de prestigi i exclusivitat.

Quin ha estat el pitjor moment que recorda de la seva 
vida a l’hospital? Va ser a l’any 1994, feia temps que patiem 
una crisi, que no va ser ben gestionada, i vam patir un expedient 
de regulació d’ocupació i van acomiadar molta gent. Un dia 
em va trucar el gerent de la clínica i em va dir que la Perpetuo 
Socorro no obriria les portes a la setmana següent si no reuníem 
14 milions de pessetes. Al final, vam aconseguir recaptar –entre 
els treballadors i la dona d’un radiòleg– els diners i salvar l’hos-
pital. Va ser un gest molt bonic per part de tots per salvar una 
institució en la qual crèiem i a la qual respectàvem. I el millor? 
El millor moment va ser al 1995, quan Asisa va entrar en la 
gestió de l’hospital. Sabíem que pertanyia a una cooperativa de 
metges que reinvertia els seus beneficis i modernitzaria el cen-
tre. Les obres van començar poc després i l’any 2002 ja teníem 
un hospital completament nou que només conservava l’antiga 
façana exterior, perfectament restaurada.

Com veus el futur de l’hospital? Cal veure el futur amb op-
timisme. La infermeria que hi ha a l’hospital està perfectament 
preparada i es renova constantment. Ara, l’equip estarà liderat 
per Blanca Loriente, a qui cedeixo el testimoni amb la confiança 
i la tranquil·litat que és una gran professional. La il·lusió es re-
nova.[] ENTREVISTA I FOTO: ©ASISA

MARÍA DOLORES 
CASTILLÓN

Directora d’Infermeria
Clínica Perpetuo Socorro



Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des en el tema.

Docent:
Rafael Garrido Díaz.

Durada: 
24 hores.

Dates i horaris: 
6, 8, 10, 13, 15 i 17 de juny de 2016.
- A triar:
• Matins: de 9.30 a 13.30h
• Tardes: de 16 a 20h

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

Places: 30.

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 del 10 al 31 de 
maig de 2016, bé per telèfon al 973 24 37 60 
o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org

curs COILL
ELECTROCARDIOGRAFIA PRÀCTICA
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OBJECTIUS
 
• Proporcionar al professional d’infermeria les 
bases metodològiques per a la interpretació del 
registre de l’electrocardiograma.
• Diferenciar l’ECG normal dels patrons patolò-
gics més freqüents.
• Identificar de forma ràpida les arítmies que 
confereixen gravetat imminent pel pacient i es-
tablir un canal de comunicació ràpida i eficaç 
amb l’equip metge.

METODOLOGIA

Classes teòriques i exercicis pràctics amb suport 
audiovisual. Es realitzarà avaluació individual 
del bloc d’exercicis pràctics per a cada alumne, 
avaluació amb simulador d’arítmies.

CONTINGUT

• Condicions generals i normes d’ús pel funcio-
nament correcte de l’ECG.
• Record anatòmic del cor.
• Fonaments de l’electrofisiologia cardíaca.
• Anatomofisiologia cardíaca.
• Estudi de l’Ona P.
• Estudi del complex QRS i Ona T.
• Estudi de la repolarització ventricular.
• Criteris de normalitat de l’ECG.
• Criteris de Creixement Auricular.
• Criteris d’Hipertròfia Ventricular.
Criteris d’ESTES.
• Alteracions de la repolarització ventricular. 
SCA. SCAEST -SCASET.
• Alteracions de la conducció aurícula ventricu-
lar. Bloqueig A-V.
• Estudi pràctic de les arítmies hipocinètiques, 
hipercinètiques.
• Interacció de fàrmacs en l’ECG.
• ECG en el nen.
• Autoavaluació.

Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes 
presencials.
• Assolir el 70% dels resultats en les 
proves d’avaluació. []

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

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

Docents: 
Elena Fernández Álvarez
Begoña Pérez Montano
Xenia Carretero Farré
Elena Lozano Rodríguez
Sònia Aguiló Sánchez
Nuria Barberà Rubio
Claudia Villacorta García

Dates i horari:
Per confirmar

Durada: 28 hores.

Lloc: COILL

Places: 25.

ÀMBITS DE FORMACIÓ

• Història de la geriatria.
   Desnutrició. Deshidratació.
• Iatrogènia en geriatria.
• Infeccions respiratòries 
   i urinàries en geriatria.
• D’immobilisme i caigudes.
• Incontinència urinària i fecal.
• Geriatria/deteriorament cognitiu.
• Valoració social en el pacient geriàtric. 
   Abordatge social dels problemes de salut.
• Rol d’infermeria en la integració 
   de l’adult institucionalitzat.

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).

Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes 
presencials.
• Assolir el 70% dels resultats en les 
proves d’avaluació. []

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

curs COILL
SÍNDROMES 
GERIÀTRIQUES 
I INTERVENCIÓ 
INFERMERA



L’Educació per a la Salut (EpS) és una disciplina 
que es caracteritza per la diversitat de ciències, 
mètodes, recursos i tècniques que contribuei-
xen, en major o menor mesura, al seu desen-
volupament. Això és causa de la complexitat 
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 pro-
fessional perquè sigui expert en Educació per 
a la Salut i pugui respondre com a tal a les de-
mandes sobre aquest tema des dels diferents 
àmbits d’intervenció.

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, acti-
tuds i habilitats 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 realitzar els ECTS recomanats com comple-
mentaris (segons normativa actual).

Més informació i preinscripcions:
Tel. 973 702 462
ssaez@infermeria.udl.cat
www.mastereducaciosalut.udl.cat []

MASTER UNIVERSITARI
EDUCACIÓ 

PER A LA SALUT
(8a edició)
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MASTER INTERUNIVERSITARI*
RECERCA EN SALUT

ANTIC MÀSTER EN CIÈNCIES 
DE LA INFERMERIA

Es tracta d’un màster de caràcter científic que 
té com a objectiu principal formar els alumnes 
en aquelles competències relacionades amb 
l’adquisició de coneixements en matèria de me-
todologia de la investigació, així com en la seva 
aplicació en el desenvolupament de la recerca 
en les ciències de la salut. 

FITXA TÈCNICA
Edició: 5a. edició.
Crèdits: 90 crèdits ETCS.
Calendari: A partir d’octubre de 2016.
Modalitat: Semipresencial.
Lloc: Les classes teòriques es porten a terme a 
Lleida i les classes de les optatives es poden fer  
a Lleida o a Vic, segons sol·liciti l’alumne.
Idiomes: Català, castellà i anglès.
Orientació: Recerca.
Coordinació acadèmica: 
Montserrat Gea Sánchez.

A QUI VA DIRIGIT 
Titulats de l’àmbit de ciències de la salut: infer-
meres, fisioterapeutes, psicòlegs, treball social, 
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
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 especia-
litats 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

Més informació i preinscripcions:
www.fi.udl.cat
recerca.salut@infermeria.udl.cat []

PER LA UNIVERSITAT DE LLEIDA I LA UNIVERSITAT DE VIC-UCC

64  inf  MARÇ 2016   

form
ació



2016  MARÇ  inf 65

fo
rm

ac
ió

El Màster d’Infermeria aplicada a les cures en 
l’àmbit de l’emergència ha estat dissenyat d’acord 
amb les millors evidències formatives, tant nacio-
nals com internacionals i es porta a terme gràcies 
a la col·laboració de la Facultat d’Infermeria i Fi-
sioteràpia, el Servei d’Emergències Mèdiques i el 
Col·legi d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL).

DOCENTS 
El seu professorat està altament qualificat i per-
tany a les institucions en les quals els alumnes 
portaran a terme les seves pràctiques clíniques un 
cop finalitzat el contingut teòric. El 90% del pro-
fessorat del màster són infermeres i infermers de 
la pràctica clínica, d’arreu de l’estat.

PLA D’ESTUDIS 
El Màster consta de 4 mòduls formatius inclosos 
en el preu.
Mòdul I: TEORIA
Els dimarts de novembre a maig en horari inten-
siu de matí i tarda (taller d’intubació, RCP bàsica, 
RCP avançada, urgències obstètriques, ausculta-
ció, electromedicina...).
Mòdul II: SIMULACIONS
Una estada de 4 dies amb totes les despeses pa-
gades amb els Pompiers de Vielha (maneig de 
persones accidentades, trasllat, autoprotecció, 
metodologia d’actuació en AMV…).
Mòdul III: PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
Una estada de 5 dies en ambulàncies del SEM.
Mòdul IV: TREBALL FI DE MÀSTER
Amb la tutorització de la Comissió de Recerca 
del COILL.

TITULACIÓ 
L’alumne que superi el Màster obtindrà 
a més del títol de màster, els títols de:
• Suport Vital Bàsic
• i Suport Vital Immediat, 
expedits pel Consell Català de Ressuscitació.

COORDINACIÓ ACADÈMICA
Joan Blanco i Elena Castro
Tel. 973 702 445
joan.blanco@infermeria.udl.cat

COORDINACIÓ TREBALLS FI DE MÀSTER
Montserrat Gea
Comissió de recerca del COILL

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

Més informació i inscripcions:
www.cfc.udl.cat/fc/curso/1231 []

MASTER UNIVERSITARI
INFERMERIA APLICADA A LES CURES 

EN L’ÀMBIT DE L’EMERGÈNCIA

(60 ECTS)
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MASTER UNIVERSITARI
INFERMERIA DE 

QUIRÒFAN
(6a edició)

La infermer/a de quiròfan es desenvolupa en 
un camp especialitzat divers i complex, que 
s’integra en un àmbit de treball amb mol-
tes subespecialitzacions. La infermeria dóna 
el suport en la preparació del pacient per a 
l’ intervenció, en alguns casos serveis espe-
cialitzats que poden formar part del suport 
perioperatori com poden ser el suport ambu-
latori, l’endoscòpia, l’esterilització, la radiolo-
gia intervencionista i el control del dolor, tam-
bé en anestèsia i suport postanestèsic i, per 
descomptat, durant el procés intraoperatori. 
Aquesta diversitat de papers presenta un rep-
te per al desenvolupament de competències 
de l’infermer de quiròfan.

Per tant, l’objectiu del programa estarà cen-
trat a donar cobertura a les necessitats d’es-
pecialització del professional d’infermeria en 
aspectes teòrics, tècnics i pràctics per què 
aquest aconsegueixi un grau alt d’experiència 
clínica perquè pugui desenvolupar-se correc-
tament en l’àrea quirúrgica i pugui aplicar els 
seus coneixements durant el procés periope-
ratori del pacient quirúrgic. 

FITXA TÈCNICA
Crèdits: 60 ECTS
Modalitat: Presencial
Data d’inici del curs: 4 d’ octubre de 2016
Data de fi del curs: 14 de juliol de 2017
- Les classes teòriques es faran els dimarts i 
dimecres per al primer trimestre, i a partir del 
18 de gener els dimecres. 
L’horari podrà variar depenent del dia (inici: 
entre 15’30 i 16 hores, finalitzció: entre 20 i 
20’30 hores).
- Les pràctiques clíniques es realitzaran a par-
tir del 16 de gener del 2017.[]

A QUI VA DIRIGIT 
Infermers/eres que estiguin interessats a apro-
fundir i ampliar els seus coneixements i habili-
tats per tal de donar unes cures integrals, de 
qualitat i seguretat al pacient quirúrgic.

OBJECTIUS 
• Adquirir destreses especialitzades per donar 
cures d’infermeria integrals al malalt quirúr-
gic durant el procés perioperatori.
• Formar els professionals d’infermeria en 
les diferents especialitats quirúrgiques de les 
quals forma part com a membre de l’equip 
multidisciplinari.
• Proporcionar uns coneixements complets 
sobre els elements que componen l’àrea qui-
rúrgica, la seva interrelació i la connexió amb 
la resta de components de l’hospital.
• Conèixer i desenvolupar les competències 
d’ infermeria en el procés perioperatori.

CONTINGUTS
Mòdul I: LA INFERMERA PERIOPERATÒ-
RIA
Metodologia de la recerca.
Mòdul II: CURES I TALLERS PRÀCTICS I 
SEMINARIS
• Cures d’infermeria en anestèsia i reanima-
ció.
• Cures d’infermeria al pacient quirúrgic da-
vant els diferents procediments quirúrgics.
• Tallers pràctics i seminaris.
Mòdul III: ASPECTES DE GESTIÓ DEL 
BLOC QUIRÚRGIC
Mòdul IV: TREBALL FINAL DE MÀSTER
Mòdul V: PRÀCTIQUES CLÍNIQUES

COORDINACIÓ
Mª José San Martín
Teresa Torner
Pilar Jürschik
teresa.torner@infermeria.udl.cat
jsanmartin.lleida.ics@gencat.cat
973 702 452

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:
www.ice.udl.cat/fc



2016  MARÇ  inf 67

fo
rm

ac
ió

postgrau universitari  (14a edició)
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 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 al qual 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 (presencial en un 30% i 70% 
de treball en grup fora de l’horari presencial). 

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 inscripcions: 
www.ice.udl.cat/fc/curso/1164

(30 ECTS)
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