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Mercè Porté assumeix la presidència 
de les Infermeres de Lleida

MERCÈ PORTÉ ocupa, des del passat 9 
de setembre, la presidència del Col·legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida 
(COILL) per acord de la junta de govern de 
l’entitat i en substitució de Montserrat Gea 
que deixa la presidència que ocupava des de 
2017, després que el passat dia 7 fos nome-
nada nova directora general de Professio-
nals de la Salut.

Mercè Porté Llotge té una àmplia experiència 
en gestió d’organismes col·legials, tant a 
Lleida –on ha ocupat els càrrecs de tresorera i 
vicepresidenta– com a Catalunya –on ha estat 
consellera del Consell de Col·legis d’Infermeres 
i Infermers de Catalunya (CCIIC)–. Diplomada 
en Infermeria per la Universitat de Lleida (UdL) 
i grau per la Universidad de León, Porté exer-
ceix des de 1994 en l’àmbit de l’Atenció 
Primària i, en l’actualitat, és directora del 
CAP Onze de Setembre de Lleida. Màster 
en Investigación en Cuidados per la Universi-
dad Complutense de Madrid, també ha cursat 
tres postgraus (d’Infermeria Comunitària; de 
Promoció i Educació per la Salut; i de Cures Pal-
liatives en Infermeria) sent una gran conei-
xedora de la Salut Pública i de la pràctica 
assistencial; especialització que li ha valgut la 
participació en nombrosos Comitès Científics i 
la tutorització d’alumnes en formació de pre-
grau de la UdL.

La nova presidenta en funcions compta amb 
Jordi Ballesté (fins ara vocal 3r) com a vice-
president i es mantenen en el càrrec Miquel 
Àngel Calderó (secretari), Mariona Rocaspana 
(vicesecretària), Mercè Folguera (tresorera), 
Anna Quintanilla (vocal 1a), Lourdes Terés (vo-

La fins ara vicepresidenta del 
COILL, accedeix al càrrec en 
funcions després del nome-
nament de Montserrat Gea 
Sánchez com a directora 
general de Professionals del 
Departament de Salut.

Jordi Ballesté ocupa la vice-
presidència de l’entitat.

cal 2a) i Ana Isabel Fernández (vocal llevadora). 
La tercera vocalia passa a mans d’Anna Teixiné 
(fins ara vocal 4a) que és substituïda per Esther 
Rubinat que era la suplent primera de la junta. 

A banda, Maria Montserrat Duch i Miquel Àn-
gel Calderó seran els representants de la infer-
meria lleidatana en el Consell de Col·legis d’In-
fermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC).

CONTINUÏTAT I 
LIDERATGE INFERMER
La reestructuració del COILL s’ha abordat en el 
marc d’una junta extraordinària i en un clima 
de satisfacció pel posicionament adquirit 
per les infermeres i infermers de Lleida en 
el sistema de Salut i la vocació de formar 
part de l’elit assistencial i investigadora; 
mitjançant la defensa de la professió, la for-
mació, la recerca i l’adscripció del col·lectiu al 
moviment mundial Nursing Now.

En aquesta línia, s’han succeït les felicitacions i 
agraïments entre la presidenta sortint –Mont-
serrat Gea– i Mercè Porté que han coincidit que 
“la infermeria de Lleida té molt a dir i, sobretot, 
en un moment tan delicat com el que vivim. La 
crisi sanitària de la COVID19 ha vingut a exa-
minar les febleses i les fortaleses de la profes-
sió i del sistema de salut. Que les infermeres 
tinguem representació en tots els nivells: assis-
tencial, acadèmic, polític… és la millor forma 
per garantir l’accés universal al sistema de sa-
lut d’una població que ens té com a garants i 
mereix una atenció de qualitat amb una visió 
holística”.[]

JUNTA DE GOVERN DEL COILL

Merce Porté i Llotgé col. 2240

Presidenta (en funcions)

Jordi Ballesté i Torralba col. 2152

Vicepresident (en funcions)

Miquel Àngel Calderó i Solé col. 2595
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Mariona Rocaspana i García col. 3652

Vicesecretària

Mercè Folguera i Arnau col. 2454

Tresorera

Anna Quintanilla i Sanz col. 1818

Vocal la

Lourdes Terés i Vidal col. 2230

Vocal 2a

Anna Teixiné i Martín col. 3309

Vocal 3a

Esther Rubinat i Arnaldo col. 3187

Vocal 4a

Ana Isabel Fernández i Cuesta col. 2338

Vocal Llevadora

REPRESENTANTS EN EL CCIIC

Maria Montserrat Duch i Clavé col. 1680

Miquel Àngel Calderó i Solé col. 2595
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Un treball dirigit a reduir 
les complicacions en la 

inserció de catèters 
intravenosos 

guanya la Beca de Recerca 
Infermera 2020 del COILL

Infermeres i infermers de l’Equip de Teràpia 
Intravenosa de l’Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova (ETI-HUAV), amb Ferran Padilla 
com a investigador principal, s’alcen amb 

el guardó dotat amb 6.000 euros.

text MISSATGES 
foto HUAV / MISSATGES

EL COL·LEGI Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida (COILL) ha fet pública la resolució de la X 
Beca al Millor Projecte d’Investigació Infermera 
de Lleida.i del XXVIIIè Premi Josep M. Camps i 
Balagué d’Investigació d’Infermeria de Lleida, 
guardons dotats amb 10.000 euros en premis, 
destinats a promoure i finançar el lideratge de 
les infermeres i infermers de Lleida en l’àmbit 
de la investigació.

Amb motiu de la COVID19, el termini de pre-
sentació es va ampliar fins al 29 de maig i les 
deliberacions del jurat s’han traslladat a l’àmbit 
telemàtic. Una situació excepcional que no ha 
minvat la vocació investigadora de les inferme-
res i infermers de Lleida, tal com indica la qua-
litat dels treballs premiats, així com el nombre 
creixent de grups de recerca liderats o amb par-
ticipació de professionals col·legiades.

Per al lliurament oficial del premi i de la beca, 
caldrà esperar a la celebració de la pròxima Di-
ada de la Infermeria, pendent de data segons 
evolucioni la crisi sanitària.

X Beca] En aquesta edició, la Beca ha 
anat a mans del grup de treball Equip de Te-
ràpia intravenosa (ETI) de l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova (HUAV), amb Ferran Padilla 
Nula com a investigador principal (IP), Alejan-

dro Bergua Lorente, Anna Escolà Nogués, Jordi 
Farrero Mena, Miriam Llauradó Mateu i Carme 
Serret Nuevo.

El treball, que porta per títol “Estudi clínic alea-
toritzat sobre la utilització de l’adhesiu tissular 
de cianoacrilat com fixació per catèters venosos 
canalitzats amb tècnica micro Seldinger mo-
dificada”; apunta que “l’accés venós és cada 
vegada més necessari i imprescindible en les 
institucions sanitàries, on més del 75% dels pa-
cients porten canalitzat algun tipus de catèter. 
Per les seves característiques fisiopatològiques 
i les necessitats farmacològiques, alguns pa-
cients necessiten catèters especials, com el de 
línia mitjana o el central d’inserció perifèrica. 
Per intentar disminuir les complicacions relacio-
nades amb aquests recentment s’ha demostrat 
l’eficàcia de l’adhesiu tissular (AT) de cianoacri-
lat, per les seves propietats hemostàtiques, de 
fixació i antibacterianes”. 

Així doncs, l’estudi té com a objectiu trobar 
evidència científica que certifiqui que “la utilit-
zació d’AT de cianoacrilat de manera protocol-
litzada en la post inserció de catèters venosos 
canalitzats amb tècnica micro Seldingermodifi-
cada, disminueix l’exsudat o la pèrdua de sang 
al lloc d’inserció, el risc de flebitis i les incidèn-
cies per culpa del desplaçament del catèter”, 
diuen els seus autors.



recerca
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Laura P. Fürstenheim 
i Gemma Amat s’enduen el 
XXVIIIè Premi Josep M. Camps i 
Balagué de Recerca d’Infermeria 
de Lleida, amb un treball sobre 
la progressió de 
la malaltia renal 
en pacients amb 
diabetis mellitus
XXVIIIè Premi] Pel que fa al XXVIIIè 
Premi Josep M. Camps i Balagué de Recerca 
d’Infermeria de Lleida, les guardonades amb 
el primer premi han estat les infermeres Laura 
Paloma Fürstenheim i Gemma Amat Camats.

La seva “Anàlisi de la progressió de la malaltia 
renal crònica en persones amb diabetis melli-
tus: perspectiva clàssica versus una nova visió”, 
aporta una mica de llum a la Malaltia Renal 
Crònica (MRC) atribuïda a la Diabetis Mellitus 
(DM).

El treball contraposa la visió clàssica i epide-
miològica de la nefropatia diabètica, que con-
templa una progressió a mesura que passen els 
anys de patir la patologia, a estudis recents que 
apunten una nova visió evolutiva que incorpora 

una possible reversió a la normoalbuminúria. 
Cal destacar que “la MRC es presenta en el 
20-40% dels pacients amb DM i és la principal 
causa de malaltia renal terminal. Les infermeres 
tenen una importància cabdal en el seguiment 
d’aquests pacients per tal d’alentir l’evolució 
d’alteració renal”, afirmen les autores.

Gemma Amat i Laura P. Fürstenheim són ve-
teranes en recerca infermera i la qualitat de 
la seva investigació sobre Malaltia Pulmonar 
Obstructiva Crònica (MPOC), ja els va valdre el 
premi, el 2019.

El premi està dotat amb 1.800 euros i la ins-
cripció al “XXIV Encuentro Internacional de 
Investigación en Cuidados”. El segon i tercer 
premis han estat declarats deserts.[]
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Les Infermeres de Lleida celebren la 
resposta del COILL davant la COVID19

LES INFERMERES I INFERMERS DE LLEIDA van 
aprovar per unanimitat, el passat 2 de juliol 
I en Assemblea General Ordinària, el paper 
que el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Lleida (COILL) ha desenvolupat durant la 
crisi sanitària provocada per la COVID19. Una 
gestió que ha portat a les Infermeres de Lleida 
a liderar la recollida i subministraments d’EPIs i 
altres materials sanitaris a centres residencials, 
assistencials i hospitalaris; així com a la creació 
d’una Borsa d’Infermeres Voluntàries per 
reforçar el sistema de salut.

Durant l’assemblea –que habitualment es duia 
a terme el primer trimestre de l’any i que havia 
estat posposada amb motiu de la pandèmia–, 
els col·legiats i col·legiades van felicitar la ges-
tió de l’entitat, de manera especial, en l’atenció 
a residències de gent gran o dependent a les 

que no arribava més material que el procedent 
de la xarxa de solidaritat que va endegar el 
COILL. Des dels primers dies de l’estat d’alar-
ma, el COILL va iniciar una Campanya de Reco-
llida d’estocs, donacions i compres pròpies per 
a equipar les infermeres i altres professionals 
amb diferent material sanitari –com són mas-
caretes, bates, guants, polaines, barrets, viseres 
facials, solucions hidroalcohòliques, etc.– en 
els centres hospitalaris, Àrees Bàsiques de Salut 
i, també, en una xarxa de més de 50 centres as-
sistencials de tota la província on, també, s’han 
equipat les persones residents.

En matèria econòmica, l’assemblea va apro-
var la liquidació de comptes 2019, així com 
el pressupost 2020 que incorpora les partides 
dedicades a la campanya Nursing Now®, en 
motiu de l’Any Internacional de la Infermera i 

10.087 EUROS
CROWDFUNDING 
COILL / COMLL
EL COILL, junt amb el COMLL (Col-
legi Oficial de Metges de Lleida), 
també va endegar una campanya 
de crowdfunding i es van recaptar 
10.087 euros, entre els mesos de 
maig i juny, per a la compra del ma-
terial de protecció i sanitari.

Fins a un centenar de particulars, en-
titats i empreses van col·laborar amb 
donacions que metges i infermeres 
lleidatans van utilitzar “per comple-
mentar-nos amb l’Administració en 
el subministrament als centres hospi-
talaris, d’atenció primària, residènci-
es i altres centres assistencials d’arreu 
de la província”, segons els responsa-
bles de la campanya.

La llavors presidenta del COILL, Mont-
serrat Gea; i el president del COMLL, 
Ramon Mur; van manifestar la seva 
satisfacció pel suport rebut; així com 
per l’experiència de col·laboració 
conjunta entre els dos col·lectius més 
grans de professionals sanitaris de la 
ciutat.

Metges i infermeres havien activat 
la recaptació a causa de les “grans 
quantitats de material sanitari, ho-
mologat, per fer front a aquesta pan-
dèmia” i, és per aquesta raó, van fer 
una crida “a tots els lleidatans i llei-
datanes i al teixit social, professional, 
institucional i empresarial”.

Cal destacar que, en la línia de l’abans 
esmentada campanya del COILL, s’hi 
va sumar el COMLL distribuint entre 
els seus col·legiats i col·legiades gra-
notes integrals. Accions que van ser 
possibles amb la compra de material 
i línies de producció obertes i finan-
çades amb fons propis del COMLL i 
del COILL; les donacions d’empreses 
i particulars; o el material confeccio-
nat per grups de voluntariat.[]

de la Llevadora, celebració que es perllongarà 
fins al 2021 per acord de l’International Coun-
cil of Nurses (ICN) i l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS). A més, es va acordar mantenir 
intacta la quota col·legial i renovar els beneficis 
socials que gaudeixen les infermeres i infermers 
en situació d’atur.

La millora de la línia formativa del COILL va 
estar un altre dels punts de la reunió i es va 
explicar als assistents els avantatges col·legials 
d’accés gratuït a la subscripció Premium de la 
plataforma digital SalusOne amb un extens ca-
tàleg de formació online acreditada.

Finalment, destacar l’aprovació de la Memòria 
Professional 2019 del COILL que espot consul-
tar al web de l’entitat.
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“SOSPIRS 
  DE PAU”   
   DOL I COMIAT EN    
   TEMPS DE PANDÈMIA

La ciutat de Lleida va 
celebrar el 27 de juny un 
homenatge en record de les 
persones traspassades (349 
fins a la data, 115 d’elles 
víctimes de la COVID19) 
durant el confinament. 
L’acte, celebrat a La Mitjana 
i sota el títol “Sospirs de 
pau”, va comptar amb el 
discurs de l’Anna Teixiné, 
infermera i membre de la 
Junta del COILL.
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DE LA INFERMERA 
ANNA TEIXINÉ

“Us porto 
el record”

EL MEU NOM ÉS ANNA I SÓC INFERMERA.

Avui sóc aquí en nom de les més de dues mil 
infermeres i infermers que vetllem, dia a dia, 
per la salut dels lleidatans i lleidatanes. 

I ho faig per retornar-vos quelcom que us per-
tany i que hem custodiat com un tresor: el re-
cord de les vostres persones més estimades.

Portem escrit al cor, cada segon de les 
persones que ens vàreu confiar. 

Cap moment no ha estat perdut.

Hem vist en els seus ulls l’esposa estimada, el 
fill que et recorda en les formes i la filla que 
t’enorgulleix…

Hem vist escenes d’infància llunyana i jocs de 
germans i germanes…

Hem vist el tros, el cel i, també, el mar…

Hem vist tant…
Us han deixat tant…

I sé que és difícil trobar paraules de consol que 
us portin pau, però no dubteu, perquè cada 
infermera i cada infermer ens hem deixat la pell 
a peu de llit, acompanyant el vostre pare, la 
vostra mare, el vostre fill, la vostra germana… 
que podien ser els nostres.

Regalant-los les carícies i les paraules que 
aquesta maleïda pandèmia us robava.

Agafant-los la mà, aprenent els seus noms i 
també els vostres…

Escoltant altres vides que, avui, ja no ens són 
alienes.

La COVID ens ha volgut acorralar, ens ha ame-
naçat de mort, de dolor… 

No hem pogut salvar tothom, però esti-
gueu segurs que la humanitat de la nos-
tra cura infermera ha arribat on no ho ha 
fet la ciència.

Recordeu sempre que Lleida, som una comu-
nitat i que aquesta generació d’infermeres i in-
fermers, vetllarem sempre per salvaguardar la 
salut, però també, la dignitat i la memòria de 
les persones que romanen al llit.

Aplaudim, aplaudim ben fort…
Però no ho feu per nosaltres.
Aplaudim per estrènyer entre les mans el 
record dels que ens han deixat.
Les infermeres i infermers de Lleida 
us recordarem sempre.[]

L’ESCULTURA
L’ESCULTURA Sospirs de pau, en homenatge a 
les persones que han mort durant el confina-
ment, està realitzada principalment amb pedra 
i també inclou una part de metall i una olivera. 

Instal·lada definitivament al cementiri, es tracta 
d’una estructura horitzontal amb una base de 
pedra, que forma una illa amb la silueta del ter-
me municipal de Lleida.

A l’interior de l’illa, un accent de metall –per 
simbolitzar l’ànima de les persones desapare-
gudes- omple una cavitat que representa el 
buit que han deixat. Al seu costat, l’olivera, ico-
na de pau, recorda les persones que han mort, 
l’amplitud del seu nombre i la diversitat gene-
racional. La pedra, predominant en l’escultura, 
és una expressió d’eternitat i de la solidesa del 
record que deixen.

L’escultura fa 3,43 metres de llargada, 1,5 
d’amplada i s’eleva 0,60 metres sense comptar 
l’altura de l’olivera.

Erik Schmitz és un artista nascut a Alemanya 
i establert a Ivars d’Urgell, que conrea especi-
alment l’escultura però també s’expressa amb 
gravats, pintures i murals.[] ©PAERIA

©JAVI MARTIN / PAERIA

©JAVI MARTIN / PAERIA



18  inf  SETEMBRE  2020 2020 SETEMBRE  inf  19

po
l´´ít

iq
ue

s d
e 

sa
lut

po
l´´ít

iq
ue

s d
e 

sa
lut

EL NOU INFORME COVID19 del Consell Inter-
nacional d’Infermeres (ICN) revela el perillós 
estat de l’oferta mundial d’infermeres i com 
ha deixat els estats més pobres amb menys in-
fermeres de les que necessiten. També demana 
que es tinguin en compte les implicacions de 
la pandèmia COVID19 en la mobilitat de les 
infermeres.

L’informe, escrit pel professor James Buchan, 
professor adjunt de la Universitat de Tecnolo-
gia de Sydney; i el conseller delegat de l’ICN, 
Howard Catton; publicat el passat mes de juli-
ol, subratlla que si els països amb ingressos 
alts continuen reclutant un gran nombre 
d’infermeres a l’estranger, minaran la 
capacitat de països d’ingressos i mitjans 
baixos per fer front al virus i debilitaran 
perillosament els seus sistemes de salut.

L’informe sosté que els països amb ingressos 
alts han de formar prou infermeres per satisfer 
les seves pròpies necessitats perquè els països 

amb ingressos baixos tinguin la possibilitat de 
fer front a la pandèmia. El món s’enfronta 
a una escassetat mundial de prop de sis 
milions d’infermeres, gran part de les 
quals (el 89%) en països de renda baixa 
i mitjana. L’informe posa de manifest àmpli-
es variacions entre països pel que fa al nombre 
d’infermeres formades cada any, cosa que ha 
provocat que una infermera de cada vuit, apro-
ximadament 3,5 milions, treballi en un país di-
ferent del que va néixer o en què es va formar.

El document diu que, si no es produeix un can-
vi progressiu en el nombre d’infermeres forma-
des en els països amb ingressos elevats per tal 
d’avançar en l’autosuficiència, els països 
més pobres perdran infermeres (per ocupar-se 
a l’estranger) i patiran molt per complir amb les 
necessitats del seu propi sistema sanitari.

Catton va dir: “Fins a una infermera de cada 
vuit, aproximadament 3,5 milions, viuen i tre-
ballen en països diferents dels països en què 

L’ICN LLANÇA UN NOU 
INFORME SOBRE LA 
PANDÈMIA COVID19 I 
L’OFERTA I MOBILITAT 
INTERNACIONAL DE 
PROFESSIONALS, 
RECLAMANT POLÍTIQUES 
D’AUTOSUFICIÈNCIA

falten 6M d’infermeres
QUAN ELS 

PAÏSOS RICS 
S’ENDUEN LES 

INFERMERES 
DELS MÉS 

POBRES

“Cal prioritzar una capacitat 
de formació nacional adequada 

i millorar la retenció d’infermeres, 
així com l’atractiu de la 

infermeria com a carrera” 

James Buchan, professor adjunt de la Universitat de Tecnologia de Sydney

“Els països han d’abordar el risc 
d’esgotament de les infermeres 

durant la pandèmia i garantir una 
remuneració justa i condicions 

d’ocupació, oportunitats 
professionals estructurades”

©SIDNEY UNIVERSITY
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“El món s’enfronta a una 
escassetat mundial de prop 
de sis milions d’infermeres, 
gran part de les quals (el 
89%) en països de renda 
baixa i mitjana”

Howard Catton, conseller delegat de l’ICN

“Fins a una infermera de 
cada vuit, aproximadament 
3,5 milions, viuen i 
treballen en països 
diferents dels països en què 
van néixer o van completar 
la seva formació” 

van néixer o van completar la seva formació. 
Això s’ha produït perquè moltes nacions més 
riques complementen el nombre inadequat 
d’infermeres amb entrades internacionals, que 
és l’antítesi de l’autosuficiència. Aquestes de-
sigualtats greus en la distribució d’infermeres 
estan causant danys a milions de persones i, si 
continua, aconseguirà que la cobertura sanità-
ria universal no sigui més que un somni”.

Per la seva part, el professor Buchan va expli-
car que “Hi ha un perill real que alguns països 
amb ingressos alts tornin a les seves pràctiques 
anteriors a la COVID19 de reforçar la seva 
plantilla d’infermeria mitjançant el reclutament 
d’infermeres estrangeres, en lloc de prioritzar 
una capacitat de formació nacional adequa-
da i millorar la retenció d’infermeres, així com 
l’atractiu de la infermeria com a carrera. A més, 
aquests països han d’abordar el risc d’esgota-
ment de les infermeres durant la pandèmia i 
garantir una remuneració justa i condicions 
d’ocupació, oportunitats professionals estruc-
turades i, també, l’accés a la formació conti-
nuada”.

Catton va continuar: “La pandèmia ha demos-
trat que l’escassetat d’infermeres és tan im-
portant que haurien de figurar en els registres 
nacionals de riscos de tots els països. No tenir 
prou infermeres és un risc important, no només 
en relació amb la salut de la població, sinó tam-
bé per a l’economia i les llibertats de la societat. 
Al llarg dels anys, els governs de tot el món han 
parlat molt sobre la planificació de la força de 
treball i la intenció d’esdevenir autosuficients 
formant les seves pròpies infermeres, però les 
seves accions expliquen una història diferent. 
Com sabem, la infermeria és una inversió que 
garanteix un retorn positiu amb la millora de 
la salut mundial; i, tal com ressalta el nostre 
informe, la millor manera de garantir que un 
país tingui prou infermeres és formar-ne i rete-
nir-ne més, perquè ser autosuficient és l’elecció 
intel·ligent. Recomanem que tots els països co-
mencin a utilitzar un senzill indicador d’auto-
suficiència, basat en la proporció d’infermeres 
en pràctica que han nascut o es van formar a 
l’estranger. És un mètode senzill per fer-ne el 
seguiment i progressar en el camí cap a l’au-
tosuficiència”.

L’ICN insta els països a adherir-se al Codi 
de pràctica mundial de l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) sobre la con-
tractació internacional de personal sani-
tari i a fer canvis en la manera de satisfer 
les seves necessitats de força laboral.

El professor Buchan va concloure que “Sense 
un canvi de política a nivell de país, centrat a 
invertir en la seva pròpia força de treball en 
infermeria, és probable que continuïn les ten-

dències anteriors a la COVID19 amb fluxos crei-
xents d’infermeres procedents de països amb 
ingressos baixos i la distribució incorrecta de les 
infermeres esdevingui més pronunciada. L’op-
ció de “no fer res” corre el risc de soscavar el 
progrés de tots els països (pobres i benestants) i 
la resposta global davant de pandèmia futura”.

       + Informe complet: https://www.icn.ch/news/
icn-launches-new-report-covid-19-pandemic-and-international-
supply-mobility-nurses

©ICN

UNA INFERMERA PESA UN NEN ACABAT 
DE NÉIXER, SOTA UNA TENDALL, EN UN 
CAMPAMENT DE PERSONES DESPLAÇADES 
A PORT-AU-PRINCE (HAITÍ). ©ONU
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LA PROVÍNCIA QUE JA AFECTA, FINS I TOT, LA CAPITAL

Al gener, la Junta Directiva del COILL va 
exposar davant del Consejo General de 
Enfermería (CGE) la seva preocupació 
davant la manca d’infermeres a Lleida. 
Una situació urgent en zones rurals de 
Pirineu o prePirineu però que, fins i tot, 
afecta ja a la capital.

El COILL va manifestar que el repte més 
important i immediat és el d’intentar 
promocionar que hi hagi un correcte 
recanvi generacional de les infermeres i 
infermers en la que és la segona província més 
gran de l’Estat i això fa que moltes professionals 
no es vulguin traslladar als centres de certes 
zones com el Pirineu i prePirineu; tot i que, a 
hores d’ara, el problema del despoblament 
infermer afecta també la ciutat de Lleida.

El COILL treballa, en coordinació amb 
l’administració i des de fa temps, en la projecció 
de totes aquestes jubilacions per anticipar-
se a la situació. L’objectiu és que aquest 
reemplaçament es dugui a terme de la manera 
més còmoda possible però, en opinió del 
Col·legi, passa per un increment de places 
públiques i la millora de les condicions 
laborals de les infermeres.

El president de CGE, Florentino Pérez Raya, va 
manifestar la seva coincidència en la preocupa-
ció de la delegació lleidatana, ja que “la man-

ca d’infermeres, amb relació a la població que 
ha d’atendre, és un mal endèmic de la sanitat 
espanyola, diria que insostenible en algunes 
províncies. A més, hem de tenir en compte 
que hi ha zones rurals o amb baixa densitat de 
població, com és el cas de Lleida o d’algunes 
províncies de Castella i Lleó per exemple, on els 
ciutadans no reben les atencions que deman-
den ni els professionals els incentius i facilitats 
per dur a terme la seva tasca en unes condici-
ons que disten molt de les dels grans hospitals 
dels principals nuclis urbans”.

En aquesta línia, el COILL va manifestar que 
“també tenim un problema de retenció 
perquè a l’Aragó s’ofereixen millors con-
dicions laborals que a Catalunya. Nosaltres 
en 20 minuts estem a Osca i això fa que al-
gunes infermeres vagin a treballar a aquesta 
comunitat. Quan tens un problema de 
captació de recursos humans el que has 
d’oferir són incentius. Ser infermera ru-
ral, per exemple, també és atractiu. Sim-
plement es tracta de fer visible quina és la tasca 
de les infermeres en aquests àmbits que estan 
més allunyats del territori o de la ciutat, però 
que fan una activitat que és imprescindible. 
L’envelliment de la població en aquestes 
zones és molt elevat així com l’esperança 
de vida que és de les més elevades de tot 
Espanya i això requereix que se segueixi 
un model diferent”.[]

El COILL, com a membre del Consell, s’adhereix 
al Decàleg publicat per les infermeres, els metges 
i la Societat Catalana de Gestió Sanitària.

Els quatre Col·legis catalans mostren la seva disconformitat 
per la forma i el fons de l’anunciada com a “paga sanitària” i 
reclamen que la prioritat sigui invertir, a present i a futur, en 
un Sistema de Salut superat per la necessitat assistencial.

Els professionals 
reclamen la reforma 
del Sistema de Salut

EL CONSELL de Col·legis d’Infermeres i Infer-
mers de Catalunya (CCIIC) s’ha adherit avui 
al “Decàleg dels professionals de la salut per 
a la reforma del Sistema de Salut de Cata-
lunya” que recull les propostes de canvi, 
a partir de les lliçons apreses durant la 
COVID19.

El document és fruit una prospecció dels “efec-
tes devastadors de la crisi sanitària sobre un sis-
tema de salut escurat i amb mancances estruc-
turals que només s’ha salvat per la fortalesa de 
la naturalesa intrínseca que defineix la cura de 
les persones i la capacitat de treball en equip de 
les diferents professions sanitàries que ens hem 
alineat per minimitzar l’impacte del coronavi-
rus sobre la població”, han manifestat fonts del 
Consell.

Les mesures proposades vénen encapçalades 
per la necessitat d’un nou “Pacte per la Sa-
nitat” fruit d’un acord majoritari de les forces 

polítiques, a nivell de l’Estat i de Catalunya, per 
tal d’habilitar els recursos per fer les reformes 
necessàries i posar la sanitat pública al nivell 
que demana la societat. L’experiència de la CO-
VID19 ha evidenciat que la salut de les perso-
nes és prioritària.

També es reclamen més recursos econòmics 
per garantir els serveis sanitaris d’acord amb el 
nivell de vida i les necessitats de la població. 
La inversió es xifra en 5.000 milions d’euros 
addicionals, en un període màxim de tres 
anys.

La millora de les condicions i recursos 
dels professionals de la salut, en el marc 
de la despesa ordinària (60%), és una altra 
de les reivindicacions que apel·la a la creació 
d’un marc específic que abasti les condicions 
contractuals i retributives dels professionals, es-
pecialment els més joves i els que estan en pe-
ríode de formació especialitzada. “No podem 

©HUAV



The Lancet publica una carta signada per una 
vintena d’experts, entre els quals es troba la 
infermera lleidatana Montserrat Gea.

Experts demanen 
una avaluació 
independent de 
la gestió de la 
pandèmia
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amb salaris de tercera i basat en models labo-
rals funcionarials massa rígids i burocràtics”, 
diu el manifest.

S’estima que la inversió en equipaments 
i infraestructures ha d’arribar al 40% per 
corregir l’obsolescència, amb especial aten-
ció a la inversió tecnològica per avançar en la 
telemedicina i la salut digital que tan necessària 
i eficaç ha estat durant la pandèmia.

El decàleg també recull fortaleses com el 
professionalisme amb què, tot i les retallades 
sistemàtiques del sistema en els darrers anys i 
la situació excepcional de la pandèmia, els dife-
rents col·lectius de la salut han garantit l’aten-
ció de qualitat.

En la mateixa línia, es posa en valor el conei-
xement i l’opinió dels professionals que 
han de ser l’eix de la reforma i millora del 
sistema de salut. “La gestió clínica i professi-
onal ben alineades són garantia d’èxit”, relata 
el document.

També es reclama una organització sanità-
ria, en el marc del Pla de Salut de Cata-
lunya, més col·laborativa. Amb objectius i 
reptes assistencials i sistemes d’avaluació defi-
nits que s’han de desenvolupar de manera par-
ticipada entre l’administració, els gestors dels 
centres sanitaris i els professionals. Es demanen 
millores en la capacitat i autonomia de gestió 
de les organitzacions sanitàries i dels professi-
onals per promoure l’autoorganització i la 
multidisciplinarietat que permeti incorporar 
noves professions als equips assistencials. Ini-
ciatives que unides a models laborals més fle-
xibles.

El decàleg recull una reivindicació històrica de 
les professions sanitàries que, amb el pacient 
en el centre del sistema, facin possible la co-
ordinació entre àmbits assistencials per 
resoldre les necessitats de salut individuals i 
col·lectives.

Dissociar la prestació dels serveis sanitaris 
dels socials és un greu error i es reclama la 
integració d’ambdós sistemes per prote-

gir la població més vulnerable. En aquesta 
línia i com a exemple, la necessitat de crear un 
nou model d’acompanyament de la gent 
gran apropi més serveis a les llars i garanteixi 
l’atenció (sanitària i social) en les residències, 
tal com ha demostrat la COVID19.

La Salut Pública és un altre dels aspectes a 
reformar amb la dotació de noves estructures 
que permetin afrontar nous reptes, episodis 
d’emergència epidèmica i de prevenció i pro-
tecció de la salut, amb la participació dels ciu-
tadans. En aquest àmbit és prioritària la coor-
dinació de la xarxa assistencial i els organismes 
de l’Estat i internacionals. El document, també 
fa menció als reptes del canvi climàtic i l’impac-
te sobre la salut de la població.

Per últim, el document demana que es treballi 
en la prevenció i protecció dels pacients i 
dels professionals, sobretot pel que fa a la 
provisió de material i d’equipaments estratè-
gics, garantint-ne l’abastiment amb producció 
industrial de proximitat.

En definitiva, els professionals de la salut vo-
len que l’experiència viscuda amb la pandèmia 
ens faci aprendre dels errors però, també, 
aprofitar l’oportunitat de reforçar i créixer en 
els encerts i fortaleses detectades. “La pandè-
mia de la COVID19 ha obert els ulls als respon-
sables polítics i al conjunt de ciutadans i ha 
demostrat la importància transcendent d’un 
bon sistema de salut, basat en unes estructu-
res professionals i uns equipaments sòlids, per 
donar estabilitat a la societat. Sense salut no 
hi ha economia i sense salut no hi ha futur. 
Ara és el moment d’afrontar el compromís i 
destinar al Sistema de Salut de Catalunya tot 
el que necessita per garantir el futur del país”, 
clou el document.

El Decàleg compta amb el suport del Consell 
de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), la 
Societat Catalana de Gestió Sanitària i el mateix 
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya.[]

       + Decàleg complet: https://www.coill.org/wp-content/
uploads/2020/06/Deca%CC%80leg-COMBSCGS-revGBS-MC.pdf
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iicTHE LANCET publicava el passat 22 d’agost, 

una carta oberta en què una vintena d’experts 
relataven com Espanya havia patit greument 
la COVID19 “amb més de 300.000 casos, 
28.498 defuncions confirmades i aproxi-
madament 44.000 defuncions en excés, a 
data de 4 d’agost del 2020”.

També s’hi recollien les xifres dels 50.000 tre-
balladors sanitaris que han estat infectats 
i les gairebé 20.000 defuncions produïdes 
en l’àmbit residencial.

En la seva reflexió, els professionals apunten 
que “es diu que Espanya té un dels sistemes 
de salut amb millor rendiment del món i 
ocupa el 15è lloc en l’índex de seguretat 
sanitària global” i també es pregunten 
que “com és possible que es trobi, ara en 
aquesta posició?”.

Entre les possibles causes, el grup de cientí-
fics posa la lupa sobre “la manca de prepa-
ració per a la pandèmia (sistemes de vigi-
lància febles, poca capacitat per a proves de 
PCR i escassetat d’equips de protecció indivi-
dual i equips d’atenció crítica)” i la detecció 
“d’una reacció retardada per part de les 
autoritats centrals i regionals” marcada 
per la lentitud en la presa de decisions. 
L’alta mobilitat i migració de la població –
agreujada per la mala coordinació de les ad-
ministracions–, l’envelliment de la població i 
la manca de preparació de les residències o 
la vulnerabilitat social, són altres dels factors 
que no s’han tingut en compte en una gestió 
amb “poca dependència de l’assessora-
ment científic”.

El document, que no ignora l’impacte “d’una 
dècada d’austeritat que ha esgotat la plan-
tilla sanitària i reduït les capacitats del sistema 
i de la salut pública”, reclama “una avaluació 
completa dels sistemes sanitaris i d’atenció so-
cial per preparar el país per a noves onades de 
COVID19 o futures pandèmies”. Una audito-
ria imparcial liderada per “un grup d’ex-
perts nacionals i internacionals” que avaluï 
la gestió i coordinació de les diferents adminis-
tracions competents (estatal i autonòmica) en 
els àmbits de la “governança i presa de decisi-

ons, assessorament científic i tècnic i capacitat 
operativa”.

La carta també fa referència als determinants 
socials de la salut i a la necessitat de fer 
una radiografia econòmica per analitzar 
la vulnerabilitat del país durant la pandèmia 
i com ha afectat “la salut pública, el lideratge 
i la governança, el finançament, la força de 
treball sanitària i social, els sistemes d’infor-
mació sanitària, la prestació de serveis, l’accés 
pel diagnòstic i el tractament, el paper de la 
investigació científica i l’experiència i els valors 
de les persones, les comunitats i els grups vul-
nerables”.

Lluny de buscar culpables, tal com expliquen els 
autors, es tracta d’identificar les àrees on 
cal millorar amb una revisió independent 
que ja ha estat aprovada per diferents 
països, entesa “com una oportunitat que 
podria conduir a una millor preparació per a 
la pandèmia, prevenir les morts prematures i 
construir un sistema de salut resistent, amb 
l’evidència científica com a centre”.

L’article el signen Alberto García-Basteiro, Car-
los Álvarez-Dardet, Alex Arenas, Rafael Ben-
goa, Carme Borrell, Margarita Del Val, Manuel 
Franco, Montserrat Gea Sánchez, Juan Jesús 
Gestal Otero, Beatriz González López Valcárcel, 
Ildefonso Hernández, Joan Carles March, José 
M Martin-Moreno, Clara Menéndez, Sergio 
Minué, Carles Muntaner, Miquel Porta, Daniel 
Prieto-Alhambra, Carmen Vives-Cases i Helena 
Legido-Quigley.

Al tancament d’aquesta edició, societats pro-
fessionals i científiques d’arreu de l’estat s’han 
adherit a la petició, entres les quals destaquen 
organitzacions infermeres com són la Unió Es-
panyola de Societats Científiques d’Infermeria 
(UESCE); les federacions de Llevadores (FAME) 
i d’Infermeria Comunitària i AP (FAECAP); o les 
associacions d’infermeria Comunitària (AEC), 
Pediàtrica (AEEP), de Salut Mental (AEESME), 
del Treball (AET), de Directius (ANDE) o de Ge-
riatria i Gereontología (SEEGG).[]

       + The Lancet: https://www.thelancet.com/pdfs/journals/
lancet/PIIS0140-6736(20)31713-X.pdf

Infermeres contra el tabac
El consell promou la deshabituació tabàquica 
durant la pandèmia

LA COMISSIÓ DE TABAQUISME del Consell de 
Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya 
(CCIIC) va convidar les infermeres i infermers a 
compartir a les xarxes socials les seves activitats 
i experiències en el control del tabaquisme du-
rant aquesta crisi sanitària. 

Donat que enguany no s’ha pogut dur a ter-
me el concurs “La infermera, la teva aliada per 
deixar de fumar”, que la comissió convoca des 

de fa dos anys, s’ha volgut continuar amb la 
tasca de difusió de les intervencions infermeres 
en aquest àmbit, amb una crida a compartir-ne 
les experiències.

Amb el hashtag #Infermerescontraeltabac, la 
iniciativa s’uneix a la celebració del Dia Mun-
dial sense Tabac 2020, el 31 de maig, per fer 
visible el paper de la infermera en el control del 
tabaquisme.[]



PREMI TALENT DE LA 
CAMBRA DE BARCELONA

TELEVISIÓ DE CATALUNYA va emetre el passat 
mes d’agost, el programa especial Premis Ta-
lent 2020 que analitzava les conseqüències de 
la pandèmia de la COVID19 en termes de crisi 
econòmica i com un conjunt de professionals i 
d’empresaris catalans innovadors i amb talent 
han sabut fer-hi front.

El programa, presentat per la periodista Hele-
na Garcia Melero, es va enregistrar a la Casa 
Llotja de Mar i recollia, entre altres, el testimo-
ni de l’Estrella Martínez Segura –actual vocal 
de la Junta del Col·legi de Tarragona i pròxima 
candidata a degana– que hi va participar en re-
presentació de les més de 50.000 professionals 
que integren el Consell de Col·legis d’Inferme-
res i Infermers de Catalunya.

Els Premis d’Honor Talent Cambra reconeixen 
a persones amb una trajectòria destacada en 
valors que beneficien a la societat com el me-
cenatge (Fundació Castell de Peralada), l’hu-
manisme (Marina Garcès), la ciència (Fundació 
de lluita contra la Sida) i la solidaritat (Col·legis 
de Metges i d’Infermeres i Infermers de Cata-
lunya), a personalitats estrangeres que apos-
ten pel talent català (John Hoffman) i també a 
catalanes que exerceixen d’ambaixadors de la 
marca Catalunya (Gerard Piqué).

Enguany s’hi han afegit tres premis especials 
COVID19 per enaltir la capacitat creativa i in-
novadora d’institucions i empreses catalanes a 
l’hora d’afrontar la lluita contra la pandèmia 
del coronavirus i donar una resposta positiva. 
Han correspost a Protofy, Obra Social Sant Joan 
de Déu i Boloberry.

El 3 d’octubre es lliuraran durant un acte pú-
blic, a la Casa Llotja de Mar, la resta de Premis 
Talent Cambra en les diverses categories convo-
cades en aquesta sisena edició.[]
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Medalla 
d’honor del 
Parlament 

i Premi Talent a la 
solidaritat, per als 

sanitaris de Catalunya
Les infermeres honorades amb el 

reconeixement de les institucions per 
la seva actuació durant la pandèmia

RECONEIXEMENT DEL 
PARLAMENT I HOMENATGE 
A LES VÍCTIMES DE LA 
COVID19

EL PARLAMENT ha distingit amb la Medalla 
d’Honor, en la categoria d’or, els professionals 
del sistema de salut de Catalunya, en reconei-
xement a la tasca desenvolupada durant la 
pandèmia de COVID19 i la seva “resposta ex-
cepcional” davant d’una “crisi d’extrema gra-
vetat”. L’acte, celebrat el dia 10 de setembre 
en el marc de la Diada i del quaranta aniversari 
del restabliment del Parlament, també va ho-
menatjar les víctimes de la pandèmia.

El president Roger Torrent va presidir l’acte al 
qual van assistir el president de la Generalitat, 
Quim Torra; el vicepresident del Govern, Pere 
Aragonès; o, la consellera de Salut, Alba Ver-
gés, entre altres autoritats. Les infermeres van 
estar representades per Lluïsa Brull, en qualitat 
de degana en funcions del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermeres de Catalunya.

Torrent va dir en el seu discurs que “totes les 
institucions, començant per aquesta cambra, 
ens hem de conjurar per garantir els recursos i 
dotar els professionals de la salut de les millors 
eines possibles per al desenvolupament de la 
seva feina”.

La Mesa va acordar, per unanimitat i a proposta 
del president del Parlament, la concessió de la 
medalla, destacant que “aquests professionals 
han impedit que el nombre de víctimes fos més 

elevat”. L’acord destacava, en referència als sa-
nitaris, “la qualitat del seu treball, el risc al qual 
s’han sotmès i el seu generós sobreesforç, mul-
tiplicant recursos i hores de feina en un context 
de gran tensió i enorme complexitat” que me-
reix “un reconeixement especial de la societat 
catalana”.

©PARLAMENT DE CATALUNYA

©COI TARRAGONA

el consell agraeix les 
distincions i felicita 
les més de 50.000 
infermeres que 
exerceixen a catalunya
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L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES (ICD) ha fet 
públic el document “La igualtat és saludable. 
Recomanacions contra els efectes negatius dels 
estereotips sexistes en la salut” que posa de 
manifest la importància de la perspectiva de 
gènere en la salut i fa deu propostes per revertir 
els efectes nocius dels estereotips de gènere en 
la salut de la ciutadania.

La perspectiva de gènere en la salut permet 
visibilitzar fins a quin punt els diferents rols i 
estereotips atribuïts a dones i homes i les re-
lacions desiguals de poder es vinculen social-
ment als seus comportaments vers la salut, i 
permet identificar biaixos androcèntrics a nivell 
de ciència. La commemoració del 28 de maig 
reivindica la necessitat d’estudiar i analitzar la 
salut de les dones des d’aquesta perspectiva, 
tenint en compte tots els factors diferencials 
socials i també genètics, biològics, fisiològics, 
endocrins, psicològics, atenció, diagnòstic, 
tractament, etc.

El document posa de manifest que les dones 
presenten més malalties cròniques o que se’ls 
assigna la responsabilitat d’assumir el treball 
de cura d’infants, persones amb discapacitat o 
malalties de les famílies, al mateix temps que 
no es reconeix ni es dóna valor a aquesta feina. 
Per aquesta raó una de les recomanacions pro-
mou que es reparteixin de forma equitativa les 
responsabilitats de la vida quotidiana, de la llar 
i de la família per fer-les més fàcils, gratificants 
i saludables.

El document va més enllà i facilita dades esta-
dístiques que corroboren les desigualtats iden-
tificades. Així, a l’hora de tenir cura dels altres 
membres de la llar que són menys autònoms, si-
gui per motius d’edat o per discapacitat, la pro-
porció de dones que en té cura en solitari és més 
elevada que la d’homes. El 27,3% de les dones 
i el 3% dels homes tenen cura en solitari dels 
infants i joves de menys de 18 anys. El 26,3% 

de les dones i el 10,4% dels homes tenen cura 
en solitari de les persones de 75 anys i més. I el 
33,5% de les dones i el 14,3% dels homes tenen 
cura en solitari de persones amb discapacitat.

Pel que fa als homes, les recomanacions visibi-
litzen que prenen més conductes de risc en el 
consum de substàncies, en les seves relacions 
sexuals (més risc d’infeccions de transmissió 
sexual) i la conducció (més accidents). Davant 
d’això el document alerta sobre els perills de 
la construcció social d’un ideal d’home valent, 
fort i competitiu (masculinitat normativa) que 
fomenta aquest tipus de conducta. Pel que fa 
a l’exposició a la violència també es mostren 
les diferències, les dones l’experimenten amb 
major freqüència en el marc de la parella i en 
l’àmbit comunitari, en canvi, els homes presen-
ten conductes més violentes i més homicidis.

Aquestes recomanacions, que han comptat 
amb l’assessorament de l’experta Lucía Ar-
tazcoz, han estat creades pel Grup de Treball 
d’anàlisi de la imatge pública de les dones 
(Grup de Treball d’Estereotips) de l’Observato-
ri d’Igualtat de Gènere (OIG). En formen part: 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya, el Col·legi de Periodistes de Catalu-
nya, el Consell del Col·legi de Metges de Ca-
talunya, el Consell de Col·legis d’Infermeres i 
Infermers de Catalunya, el Consell de l’Audio-
visual de Catalunya, la Comissió Nacional per 
una intervenció Coordinada contra la Violència 
Masclista, la Direcció General de l’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència, la Direcció General de 
Comunicació del Govern, la Direcció General 
de la Policia, el Gabinet Tècnic de la secretaria 
General de Salut, el Gabinet Tècnic del Depar-
tament de la Presidència, i l’Institut Català de 
les Dones.[]

       + Decàleg “La Igualtat és saludable”: https://www.coill.
org/wp-content/uploads/2020/05/LA-IGUALTAT-ES-SALUDABLE-
Deca%CC%80leg-complet-ICD-Gencat-200528.pdf

Participació de les infermeres en el nou decàleg 
de l’ICD contra els estereotips de gènere

El document 
"La igualtat és 
saludable" es va 
presentar el 28 de 
maig, amb motiu 
del Dia Internacional 
d'Acció per la Salut 
de les Dones, i les 
recomanacions han 
estat elaborades 
pel Grup de treball 
d'estereotips 
de l'Observatori 
d'Igualtat de 
Gènere en el qual 
participa el Consell 
d'Infermeres.
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Joan Pons
l’infermer català, 
voluntari de l’assaig
de la vacuna de la 
Universitat d’Oxford

“A mi m’és 
igual qui 
trobi primer 
la vacuna, la 
guanyadora 
serà la 
humanitat”

text Rafa Gimena MISSATGES
foto ©Arxiu Joan Pons / Oxford University

JOAN PONS PLANA, infermer català (Bar-
celona, 1975) forma part de l’equip direc-
tiu de l’Hospital Universitari de Sheffield 
(National Health Service d’Anglaterra) i és 
un dels voluntaris que participa l’estudi 
de la vacuna d’AstraZeneca Oxford; assa-
jos clínics que es reanudaven el 12 de setembre 
després que l’Autoritat Reguladora de la Salut 
de Medicaments (MHRA), revisés la seguretat 
del projecte arran d’una incidència clínica amb 
un dels voluntaris.

Pons atenia l’entrevista de l’INF el passat mes 
d’agost, tot just després de l’anunci de l’auto-
ritat britànica d’imposar quarentenes per als 
viatgers procedents d’Espanya. “Avui tenim 
embolic a l’hospital perquè tenim molts in-
fermers i personal que estan a Espanya i quan 
tornin, s’hauran d’estar dues setmanes a casa. 
No sabem què fer perquè, a més, hi ha gent 
esperant per marxar de vacances i no podrà fer-
ho si aquests no s’hi incorporen. Jo mateix, en 
teoria, havia de baixar però ja veurem. Com a 
directiu això és un malson perquè com els dius 
que tornin però que no els pagarem el sou. Per 
què, qui pagarà aquestes dues setmanes de va-
cances? Qui cuidarà els malalts?”, es pregunta 
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aquest gestor d’infermeria que va estudiar a 
l’Escola de l’Hospital del Mar (1994-97) i va es-
tar tres anys intentant buscar una feina estable. 
Va treballar a l’Hospital Clínic i a l’Hospital de 
l’Esperança, fent suplències, però cap ocupa-
ció segura. Tenia companys de promoció que 
treballaven en supermercats i, ell mateix, va 
acabar fent de repartidor de pizzes per poder 
completar el sou. Aquesta situació el va decidir 
a marxar a Anglaterra, amb la intenció de tor-
nar, tot i que ja fa vint anys que hi és.

entrevista
Què porta un infermer a provar voluntàri-
ament una vacuna en fase experimental? 
Jo faig gestió d’infermeria aquí a Anglaterra, 
especialitzat en gestió digital. Treballo per 
millorar la qualitat dels serveis als pacients i, 

també, als infermers i al personal sanitari mit-
jançant la digitalització i les tecnologies del 
segle XXI. Però, quan al mes de març vam veu-
re que venia aquest virus, vam fer una reunió 
de l’equip directiu i vam decidir reestructurar 
l’hospital per poder absorbir aquesta deman-
da. Vam cancel·lar moltes operacions no ur-
gents i també moltes actuacions hospitalàries. 
També vam decidir triplicar el nombre de llits a 
la nostra unitat de cures intensives però, és clar 
que els llits per si sols no fan, calen infermers. 
Jo, com que ja havia treballat en UCI quinze 
anys enrere, vaig deixar el meu al meu despatx 
i em vaig posar l’uniforme una altra vegada i, 
des del mes de març, vaig estar treballant a pri-
mera línia lluitant contra el virus.
D’aquí el meu odi contra aquest virus. Vaig 
veure com s’emportava la vida dels meus ma-
lalts sense poder fer res. Una sensació d’im-
potència increïble perquè tots aquests malalts 
estaven sols. No tenien cap familiar i jo em vaig 
convertir en el seu marit, en el seu fill… per tal 
de donar-los una mica de dignitat. Aquesta an-

sietat i aquesta por d’anar cada dia a treballar i 
no saber si estaves infectat. Aquí tenim núme-
ros similars de sanitaris infectats als d’Espanya 
i, malauradament, alguns d’ells han perdut la 
vida.
Jo em guanyo el pa intentant millorar les coses i 
quan em van donar l’oportunitat, la Universitat 
d’Oxford, va enviar un correu electrònic a tots 
els hospitals del Regne Unit, no ho vaig dubtar, 
em vaig fer voluntari.

Tu i tens fe, però com s’ho pren la família? 
Tot va anar molt de pressa. Em van fer una anà-
lisi de sang per veure si la tenia els anticossos, 
això va ser un dilluns, i el dimecres ja sabia que 
era negatiu i que no havia estat en contacte 
amb el virus. Divendres, em vaig posar la pri-
mera dosi.
Jo estic casat i tinc tres fills. Quan vaig arribar a 
casa i li vaig dir a la meva dona, només em va 
fer una pregunta: “que és el pitjor que et pot 
passar?”. Clar, jo no li vaig poder mentir i vaig 
dir la frase que m’havia quedat al cap i que es 

diu en molts casos explicats en els seminaris: 
“Pot produir un xoc anafilàctic i la mort”. Es va 
aixecar i em va dir que estava boig i no em va 
parlar en tres dies.
La veritat és que hauria d’haver creat un espai 
per donar notícies i com a infermer hauria de 
saber. Ara, tots em donen suport perquè, com 
jo, estan convençuts que l’única manera de po-
der sortir d’aquest malson és amb una vacuna.

Cal haver estat en contacte amb el virus 
per posar-se la vacuna? Jo, de moment, no 
he estat en contacte amb el virus de manera 
voluntària. Per això la Universitat d’Oxford va 
demanar personal sanitari; perquè l’única ma-
nera de provar si la vacuna és efectiva o no, és 
que estiguem exposats al virus i van aprofitar 
la nostra situació de primera línia per reduir el 
temps de la fase III, en què estem ara i que 
dura anys i podran reduir a uns quants mesos. 
Així es garanteixen que alguns dels voluntaris 
estiguem en contacte. Jo, de moment, cada 
setmana em faig una PCR. En porto set i to-

L’estudi de la vacuna 
d’AstraZeneca Oxford,
ja està en fase III
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que ve sóc positiu i hauria d’anar directament 
a l’hospital per fer la quarantena amb un estudi 
molt rigorós.
La pregunta del milió de dòlars és si aquesta 
vacuna és efectiva i pot parar el virus, que és 
el que s’estudia en aquesta tercera fase que ha 
començat a experimentar amb majors de 55 
anys i, també, amb malalts crònics que tenen 
més risc davant del virus. Una fase molt impor-
tant perquè aquestes persones són les que més 
necessitaran la vacuna.
En una anàlisi que em van fer al juliol es va con-
firmar que la vacuna donava una doble pro-
tecció, No només jo creava anticossos sinó que 
també generava cèl·lules “k” (killer) que bus-
quen i ataquen el virus molt ràpidament i du-
ren molt més que els anticossos. Una protecció 
que podria durar més d’un any. Amb aquesta 
vacuna també ja se sap que el sistema immu-
nològic té memòria i té la capacitat de produir 
anticossos sense que el virus hagi d’estar pre-
sent a la sang.

Tot i les presses, s’està fent de forma se-
gura? Sí, la gent té por perquè no s’ha fet mai. 
Xina va donar el genoma al gener i va comen-
çar aquesta carrera. És com el rècord de l’Usain 
Bolt, però això s’ha de posar en un context. La 
ciència ha evolucionat molt i la medicina tam-
bé. Les fases 1 i 2 s’han fet en paral·lel i la 3 
encavalcada. És per això que s’ha buscat per-
sonal sanitari com jo, que estigui sobreexposat 
al virus, per poder obtenir dades molt abans. 
Ara, amb tantes vacunes, és una mica a veure 
qui arriba primer a meta i es penja la medalla 
d’or… A mi m’és igual qui trobi primer la vacu-
na, la guanyadora serà la humanitat.

Ets un expert en infermeria digital. Què et 
va endinsar en aquest món? Que el sistema 
de salut no anava amb els temps. Es continu-
ava comunicant via correu electrònic o carta. 
Fa deu anys, vaig fer un estudi i la mitjana de 
correus a la bústia d’entrada dels sanitaris era 
de 1.000 i la informació no arribava. Els vaig 
preguntar on els agradaria rebre la informació 
i la resposta majoritària va ser que a les xarxes 
socials i em vaig decidir a obrir el meu perfil. 
Recordo una vegada que estava treballant d’in-
fermer a Primària i el meu cap em va enxampar 

quan estava a Twitter i em va dir “que fas?”, 
perquè aquí estava prohibit i es considerava no 
professional. Jo li vaig plantejar un repte, enviar 
un tuit i un correu a un centre que havíem de 
contactar per veure quin contestaven primer. El 
tuit el van contestar en dues hores i el correu en 
5 dies. Tot seguit, el meu cap em va dir “fes el 
que vulguis”. També vaig començar a utilitzar 
les xarxes perquè som el grup de salut més gran 
i no se’ns escolta en molts llocs; així que vaig 
utilitzar Twitter i Facebook per ensenyar el que 
era la infermeria del segle XXI. Jo penso que la 
infermeria estava molt antiquada en aquest as-
pecte i, amb la COVID, hem pogut mostrar-nos 
i que som professionals molt qualificats. Ara, 
sóc l’infermer d’Anglaterra amb més seguidors 
–vora 40.000– i això m’ha obert les portes de 
molts mitjans de comunicació.

Com es pot ajudar en salut comunitària a 
través de les xarxes? sAra tenim un proble-
ma molt gros, no només a Anglaterra, també a 
Espanya; i és que el jovent no segueix el distan-
ciament. Hi ha un clar exemple, la campanya 
de la SIDA que va obtenir molt bons resultats 
en xarxes i s’hauria de fer alguna cosa similar. 
Conscienciar-los que a ells no els passa res però 
sí que li pot passar al seu pare, a la seva àvia…
Hem d’anar on està la nostra audiència i ens 
hem de modernitzar. El meu fill no té ni comp-
te de correu electrònic! Diu que em comuni-
qui per whatsapp o qualsevol altra missatge-
ria instantània. Hem d’anar amb els temps i, 
a més, les xarxes socials són bé gratuïtes o bé 
no has d’invertir molts diners. Pots donar un 
missatge molt bo i arriba a milions de persones 
de forma més efectiva i barata que amb altres 
mitjans. Tinc tuits que han arribat a milions de 
persones. Totes les meves campanyes d’infer-
meria tenen hashtag, marca i són molt visuals. 
La meva campanya contra la grip ha traspassat 
Anglaterra i, fins i tot, l’han traduït al francès i 
té ressò a Espanya. Jo sempre dic que la comu-
nicació té dos nivells, que no es pot llançar un 
missatge i seure a esperar. Has d’assegurar-te 
que el missatge arriba i tenir un feedback.

El 2018 vas estar nomenat Millor Infermer 
Britànic pel British Journal for Nursing. Sí, 
em van guardonar per la meva gestió d’infer-
meria, les campanyes de vacunació contra la 

“Vam decidir triplicar el 
nombre de llits a la nostra 
unitat de cures intensives 
però, és clar que els llits 
per si sols no fan, calen 
infermers. Com ja havia 
treballat en UCI quinze 
anys enrere, vaig deixar el 
meu al meu despatx i em 
vaig posar l’uniforme una 
altra vegada”
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grip i per fer més visible la professió. Estic agra-
ït pels reconeixements, l’única espineta que 
tinc clavada és no haver pogut fer la meva car-
rera a Catalunya; però potser algun dia torni… 
Només tinc 45 anys i molta carrera pel davant.

La nostra infermeria és molt ben rebuda 
a Anglaterra, per què? No només ho dic 
jo, tots els sistemes sanitaris volen infermeres 
espanyoles perquè tenim una de les millors 
educacions i som unes professionals amb unes 

qualificacions molt valorades arreu del món. 
Ara, em sap greu que el Brexit hi posi fi perquè 
ja he detectat una davallada d’aquests fluxos. 
Aquí, a Anglaterra, falten 45.000 infermeres 
que són moltíssimes.

I si tornes a casa, què t’enduràs del Nati-
onal Health Service? Com ha progressat la 
carrera d’infermeria i l’avanç en qualificació de 
la infermeria. Aquí tinc companys que fan ope-
racions i tenen molta autonomia.[]



INVESTÉN-isciii
LLAMA A PARTICIPAR 

EN SANICOVI,
el estudio sobre las 

causas del alto índice 
de contagio entre 

los sanitarios

¡participa en la encuesta!
https://sanicovi-investen.isciii.es/encuesta-covid
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los datos obtenidos al 
inicio de la pandemia, 
ahora trata de obtener 
nuevos datos de la 
situación actual de 
los contagios POR 
COVID19 en este grupo 
de profesionales
texto Investén-isciii   

LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN CUI-
DADOS Y SERVICIOS DE SALUD (Investén-
isciii) está desarrollando un estudio, de-
nominado SANICOVI, para conocer qué 
factores están influyendo en la tasa de 
contagios por COVID19 entre los profe-
sionales sanitarios. El objetivo es aumen-
tar el conocimiento sobre la naturaleza y 
desarrollo de la epidemia entre las perso-
nas especialmente expuestas, con el fin 
de poder intervenir, proponer estrategias 
de prevención y minimizar la influencia 
del virus y la enfermedad entre los sanita-
rios de este tipo de situaciones.

Los participantes en el estudio deben 
cumplir dos criterios de inclusión: ser pro-
fesionales de la salud que han trabajado en 
instituciones donde se ha asistido a pacientes 
contagiados por SARS-CoV-2 y ser, además, un 
caso confirmado de COVID19. El proyecto ha 
publicado recientemente en la revista Enferme-
ría Clínica sus primeros resultados preliminares. 
El artículo, de acceso libre y en español, cuen-
ta con una autoría colectiva representada por 
María Teresa Moreno-Casbas, en nombre del 
Grupo SANICOVI® y Grupo de profesionales de 
la salud trabajando en la pandemia COVID19.

LAS CONCLUSIONES señalan que los pro-
fesionales de la salud contagiados por SARS-
CoV-2 identifican la gestión de la cadena de 
contagios, el uso y adecuación en la disponibi-
lidad de equipos de protección y la efectividad 
en la realización del lavado de manos como 
posibles factores relacionados con el contagio. 
Por ello, se recomienda desarrollar estrategias 
para reforzar los procedimientos de preven-
ción de riesgos laborales respecto a contagio; 
mejorar la formación en Equipos de Protección 
Individual (EPI) para los profesionales; adecuar 
la dotación de medidas de protección apropia-
das; mejorar la disposición y difusión de proto-
colos actualizados; reforzar la adherencia a la 
higiene de manos, y ajustar las cargas de traba-
jo en el contexto asistencial.

METODOLOGÍA El estudio parte del análisis 
de datos de 2.230 sanitarios, provenientes de 
cuestionarios respondidos entre el 4 y el 30 de 
abril con variables sociodemográficas, labora-
les y epidemiológicas. Los datos son aún preli-
minares y cuentan con algunas limitaciones en 
la recogida y análisis de información, como la 
variabilidad de respuesta por comunidades au-
tónomas, una tasa de respuesta no muy alta y 
el propio sesgo que supone obtener respuestas 
sólo de profesionales contagiados.

La recogida de datos se realizó en esta primera 
fase se desarrolló en dos períodos: del 4 al 10 
de abril (piloto) y del 11 al 30 de abril de 2020, 
y actualmente continúa con una segunda fase 
que se prolongará hasta el final de la pande-
mia. El 76,4% de los profesionales que han 
respondido a la encuesta son mujeres; la edad estudio
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colectivos que más han respondido son enfer-
meras (48,3%) y médicos (29,6%).

RESULTADOS Los profesionales declararon 
una percepción de disponibilidad alta, en las 
primeras semanas de la pandemia, del equipa-
miento de protección más básico (mascarillas 
quirúrgicas y FFP1 y guantes) y de los recur-
sos de higiene de manos elementales (agua y 
jabón, y solución hidroalcohólica). Se percibe 
una carencia de ciertos equipos de protección, 
sobre todo la relativa a mascarillas FPP2/FPP3, 
gafas y EPI completo, lo que podría sugerir que 
al inicio de la pandemia pudo haber profesio-
nales sin un nivel totalmente adecuado de pro-
tección.

Un 80,4% de los participantes señalaron que 
disponían de procedimientos de actuación es-
tablecidos sobre COVID19. La percepción so-
bre la disponibilidad de medidas de protección 
“siempre o frecuentemente” es, con los datos 
preliminares, la siguiente: mascarilla FPP1 en el 
57,3% de las respuestas; guantes, 89,5%; ja-
bón, 95%, y solución hidroalcohólica, 91,5%. 
Con respecto a los EPI, en torno al 50% de los 
participantes respondieron que “siempre o fre-
cuentemente” tuvieron la percepción de dis-
ponibilidad de mascarillas FPP2, FPP3, gafas y 
batas desechables.

En la mayoría de los casos (75,7%), la reali-
zación de las pruebas diagnósticas se debió a 
la presencia de síntomas. La mitad de los en-
cuestados manifiestan que se realizó estudio 
a sus contactos, y el 12,3% de los profesiona-
les reincorporados manifiestan haberlo hecho 
sin un test. El 6,1% y el 0,4% de la muestra 
requirieron, respectivamente, ingreso hospi-
talario o atención en una unidad de cuidados 
intensivos. Finalmente, el estudio ha localizado 
diferencias en la percepción de disponibilidad 
de equipos de prevención y protección entre el 
ámbito hospitalario y atención primaria.

POSIBLES LIMITACIONES El estudio admite 
diversas limitaciones, como el margen de error 
en la tasa de respuesta del cuestionario por 
falta de representatividad en algunas comu-
nidades autónomas, y los autores señalan que 

los datos son aún preliminares y deben ser in-
terpretados con cautela. Por otro lado, se trata 
de un estudio transversal sólo de profesionales 
sanitarios contagiados, por lo que es comple-
jo establecer relaciones causales. Además, la 
encuesta se difundió ampliamente por redes 
sociales, lo que podría implicar un cierto sesgo 
de deseabilidad social o de características im-
postadas en las respuestas, así como un sesgo 
de recuerdo.

Toda la información generada por este estudio 
se compartirá con las autoridades sanitarias, 
entre ellas los investigadores del Centro Nacio-
nal de Epidemiología del ISCIII y del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emergencias Sani-
tarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, con 
el objetivo de compartir todo el conocimiento 
posible para conocer mejor la pandemia y opti-
mizar la futura toma de decisiones.[]
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“com a societat global, hem fracassat amb les 
residències d’avis, residents, familiars i perso-
nal”, deixant al descobert “deficiències estruc-
turals de llarga durada, com la insuficiència 
crònica” de plantilla. Així ho afirma una edi-
torial publicada a la revista internacional JAM-
DA per un grup d’infermeres en cures de llar-
ga estada. L’única experta de l’Estat espanyol 
que hi participa és la professora de la Facultat 
d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de 
Lleida (UdL), Montserrat Gea i, fins ara yambé 
presidenta del COILL.

El text el signen una vintena de professionals, 
encapçalades per la canadenca Kathy McGil-
ton, de països com ara els Estats Units, Canadà, 
Regne Unit, Xina, Japó, Hong Kong, Austràlia, 
Brasil, Suïssa, Suècia i Noruega, com a consor-
ci Worldwide Elements to harmonize research 
in long-term care living environments (WE-
THRIVE). Asseguren que “tot i que els informes 
d’experts a nivell mundial no ho prediuen, la 
majoria dels treballadors sanitaris que moriran 
per COVID19 són personal d’infermeria (infer-
meres i auxiliars d’infermeria) que treballen en 
residències d’avis”.

“Les condicions laborals precàries caracteritza-
des per ocupació a temps parcial, càrregues de 
treball pesades, mesures punitives relacionades 
amb temps de malaltia, salaris baixos i obliga-
ció de treballar quan estan malalts contribuei-
xen a la crisi global de la plantilla”, afirmen en 
l’article. A més, la prohibició de visitants per 
la pandèmia de COVID19 ha eliminat el suport 
freqüent de familiars i altres voluntaris, “expo-
sant encara més les vulnerabilitats i conseqüèn-
cies de la manca de personal crònica” i dificul-
tant la futura contractació. “Atès que aquesta 
pandèmia ha revelat i agreujat públicament 
les condicions de treball precàries, es pot es-
perar raonablement que el futur reclutament 
de personal sigui un repte encara més gran”, 
asseguren.

Les expertes de WE-THRIVE fan també tot un 
seguit de suggeriments per millorar les con-
dicions a les residències de la tercera edat, 
dividits en quatre àrees: direcció i orientació 
clares, manteniment de la salut del personal, 

polítiques de recursos humans i implementa-
ció de nous canvis clínics. Entre les propostes 
concretes, plantegen eines de gestió de l’estrès 
per a la plantilla, optimitzar les pràctiques de 
l’estudiantat de Ciències de la Salut, remunera-
cions per risc i per malaltia, i formació continu-
ada per assegurar que el personal adquireixi els 
coneixements i les habilitats relacionades amb 
els nous canvis.

Per a solucions a més llarg termini, el consorci 
d’investigadors proposa que, a nivell de políti-
ca, es faci urgentment un redisseny essencial 
de les residències d’avis a nivell mundial per 
combatre la pobra imatge pública donada, re-
fer un sistema de finançament trencat, millorar 
les condicions laborals del personal i redreçar 
la manca de dades significatives per fer un bon 
control i desenvolupar noves pràctiques.

“Durant aquest temps sense precedents de la 
nostra història, hauríem d’estar agraïts a tot el 
personal que treballa en residències d’avis. Són 
la força de treball més valorada i, en alguns pa-
ïsos, l’oblidada. La pandèmia COVID19 fa pre-
veure les terribles conseqüències de no respon-
dre amb urgència”, conclouen. Precisament fa 
pocs dies s’ha fet públic que l’Estat espanyol té 
la taxa més alta de morts en residències, unes 
19.500 persones, que suposen un 72% de les 
víctimes de la COVID19.[]

     montserrat gea                                                                          kathy mcgilton

©BANC IMATGES INFERMERES Ariadna Creus i Àngel García
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PER QUÈ DIEM 
DISTANCIAMENT SOCIAL 
SI VOLEM DIR (SUPOSEM) 

DISTANCIAMENT FÍSIC?

per FIDEL MOLINA-LUQUE, 
Catedràtic de Sociologia

CO-IP del projecte de recerca ECAVINAR (Envelliment i Qualitat de Vida a través de la Narrativa)
Universitat de Lleida

AMB L’ANOMENADA NOVA NORMALITAT 
i, ja amb la seva “preqüela” de la crisi de la 
COVID-19, s’ha estès la idea (i la realitat) del 
distanciament social, per tal d’evitar el contagi 
del virus. Realment no és (i no ho hauria de 
ser) un distanciament social, ja que el que es 
demana i el que és efectiu és un distanciament 
físic, distanciant el contacte i la proximitat 
física personal per no contagiar-se. Però mai el 
distanciament social.

La prova ha estat no únicament les xarxes soci-
als, sinó també les ganes de sortir als balcons i 
compartir aplaudiments, agraïments, mirades, 
crits, paraules, música, cançons i fer comunitat.
Els éssers humans som, com deia Aristòtil, 
animals socials (animals cívics, polítics: zoon 
politikon, disposats a la sociabilitat). Com a és-
sers socials necessitem relacionar-nos amb els 
altres, no podem tenir distanciament social, en 
absolut. Som tan vulnerables que sobrevivim 
gràcies a les relacions interdependents entre 
uns i altres.

D’altra banda, la manera particular com tenim 
els humans d’adaptar-nos i de transformar el 
medi (físic i social) és la cultura. La cultura ens 
ajuda a donar resposta a les necessitats huma-
nes de manera personal i col·lectiva. Així, tenim 
necessitat de menjar i ho fem seguint unes pau-

tes segons la creació cultural de cada grup, hi 
ha una base comuna a tots els éssers humans, 
però també diferències culturals enriquidores: 
uns grups humans utilitzen els bastons, altres 
la cullera i la forquilla, etc. Entre les nostres 
necessitats també tenim les orientades a man-
tenir i desenvolupar les relacions personals, les 
relacions socials, necessitem a l’altre, volem ser 
cordials, pacífics, volem ser amics, sociables: 
uns grups culturals ho mostren i/o demostren 
amb un petó a la galta, altres amb dos petons 
–un a cada galta-, altres amb tres petons, altres 
fregant-se el nas, o donant les mans, xocant les 
mans o, ara, tocant els colzes... L’important és 
la relació social que establim, l’anècdota és la 
manera consensuada –en grup- de com ho fem 
i entenem la mateixa idea.

En aquest sentit, hi ha una ciència que estudia 
la distància que cada persona percep com a ne-
cessària per a la seva seguretat personal, per no 
sentir-se envaït en el seu espai físic més proper: 
és la proxèmia. Aquí pot raure la confusió entre 
distanciament físic i/o social. La proxèmia estu-
dia com organitzem el nostre espai en relació 
amb la nostra interacció social. I, tot i que la 
idea és clarament social, la mesura i l’indicador 
és físic (distància física). És cert que és perso-
nal, alguns ens sentim molt tranquils amb rela-
cions molt properes, que ens toquin l’espatlla, 

l’esquena o el braç, mentre parlem; altres se 
senten incòmodes amb aquesta aproximació 
que es percep com a excessiva. Però precisa-
ment per ser personal és cultural, és social. Les 
persones tenim una identitat que alhora és per-
sonal, però també social, construïda a través de 
la socialització. Per això també podem parlar de 
la proxèmia en termes col·lectius, de grups, de 
cultures. Així, gairebé com un tòpic, diem que 
els llatins, els mediterranis, som més proclius a

una distància menor, que ens ajuntem i ens 
toquem més. I que els nòrdics i escandinaus 
necessiten més distància en les seves interac-
cions socials. Els orientals, sobretot els japone-
sos, serien els que, col·lectivament (i advertint 
novament de les possibles diferències individu-
als intragrupals) necessiten més distància en 
aquestes interaccions. Amb la modernitat i la 
postmodernitat, amb la vida a les metròpolis, 
es dóna la contradicció extrema que, precisa-
ment, els metros japonesos són dels que van 
més plens de gent, i aquestes persones molt 

juntes, tenen els seus cossos tocant-se comple-
tament, com en una llauna de sardines. Això 
passa, més o menys d’igual manera, a metros 
de Barcelona, Madrid, París, Londres, Nova 
York, Santiago de Xile, Buenos Aires, Ciutat de 
Mèxic, etc. Els humans també anem donant 
resposta a aquests “imprevistos”: rigidesa del 
cos, tot enviant el missatge als altres que ens 
estem tocant, però que no ho estem fent real-
ment, voluntàriament i intentem no creuar les 
mirades, així mirem al sostre, a un punt perdut 
o als peus, i de passada tenim temps per com-
provar si ens hem llustrat les sabates o no.

De tota manera, el possible equívoc o doble 
interpretació de l’ús d’una expressió o una 
altra rau en la vessant de la proxèmia com a 
comunicació no verbal (Hall), en el marc de 
l’etnometodologia sociològica (Garfinkel). Així 
Hall distingeix, en relació amb l’espai personal, 
entre 4 tipus de distància entre les persones: a) 
distància íntima (entre 15-45 cm), b) distància 
personal (entre 46 cm i 120 cm), c) distància 
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(més de 360 cm).

Efectivament, si se’ns demana que estiguem 
separats com a mínim 150 cm o 200 cm, 
aquests 2 metres estan en l’interval de l’ano-
menada distància social. Però d’altra banda, la 
identificació d’aquesta distància és la que ens 
separa dels estranys, per tant si estem parlant 
amb amics que ens trobem pel carrer i hem de 
deixar aquesta distància, porta a confusió. Per 
això, en la nova normalitat (en un altre moment 
també podríem parlar sobre aquesta expressió) 
podríem parlar de distància física, perquè re-
alment és el que es pretén, encara que con-
ceptualment pugui anomenar-se també com 
a distància social, però que mai no comporti 
distanciament social.

D’altra banda, el sociòleg japonès Mitsutoshi 
Horii va escriure el 2014 (en anglès, abans ho 
havia escrit en japonès) un article científic en 
què explicava la relació dels japonesos amb les 
mascaretes. Una relació que ja ve de la pan-
dèmia de la mal anomenada grip espanyola, 
el 1918 i sobretot, al Japó, el 1920. Des de 
llavors, els japonesos han estat utilitzant les 
mascaretes de manera bastant assumida, prin-
cipalment a partir del SARS de 2002 i 2004. 
La idea que presenta Horii és que el sentit col-
lectiu dels japonesos ha fet que la mascare-
ta ara sigui utilitzada a la vida quotidiana de 
forma molt clara. Els hi permet tenir una sen-
sació (i realitat) de control sobre la situació i 
de defendre’s cada individu, tot defensant la 
comunitat. La pressió del grup és molt alta i 
el compromís amb el grup també. Aquest so-
ciòleg el que destaca, tot fent una exploració 
històrica de l’ús de les mascaretes al Japó, és la 
transformació discursiva al voltant de l’ús de les 
mascaretes. La pràctica que, com hem dit, es va 
originar a la dècada del 1920, es generalitzà i 
diversificà durant la dècada de 1990 i 2000, i 
representa la noció de “responsabilitat pròpia” 
sobre la salut.

En tot cas, amb les mascaretes hem d’aprendre 
a llegir els ulls, ja que aquests han de compen-
sar moltes respostes facials que fem amb la 
boca i els llavis. També hem d’ampliar i reforçar 
la gestualitat, amb gestos clarificadors. Podem 

somriure amb els ulls, mostrar sorpresa, com-
plicitat i gratitud.

I, per últim, volem aportar un nou concepte 
que pot ser crucial en aquesta crisi de la CO-
VID-19 i en la nova normalitat: la profiguració 
(Molina-Luque). La profiguració és la interde-
pendència intergeneracional. Això és, un nou 
contracte social entre generacions i el reco-
neixement d’una socialització holística amb el 
concurs de totes les edats. Està basada en la 
comunicació i en el dia logos. Aquest, el dià-
leg, és segons la seva arrel etimològica, la cons-
trucció de coneixement gràcies a la interacció 
social, gràcies a la interdependència humana, 
a la comunicació entre persones. Descobrim la 
necessitat de l’Altre, de la convivència, de l’al-
truisme i de la solidaritat... de la profiguració, 
ja que les relacions intergeneracionals enriquei-
xen la saviesa necessària per aprendre l’art de 
viure entre nens/es, joves, adults i gent gran. 
Uns per l’experiència vital acumulada, altres 
per l’ímpetu, la plasticitat i l’entusiasme, i tots/
es per l’esperança d’una vida que val la pena 
ser viscuda (en societat). En aquesta crisi, de ve-
gades, s’ha volgut assenyalar inquisitorialment 
o despectivament als joves o a la gent gran 
(edatisme). La profiguració adverteix sobre la 
suposada ruptura entre generacions i ajuda a 
evitar-la o superar-la.

En definitiva, ara per ara ens hem de distan-
ciar, però aquest distanciament ha de ser fí-
sic, de cap de les maneres social (encara que 
hi hagi 1,5 o 2 metres de distància social, de 
distància de seguretat). No podem renunciar a 
la relació social indispensable (també ens va la 
vida) i sempre que puguem hem de recuperar 
la relació física, perquè necessitem tocar-nos, 
tocar i que ens toquin. Sabem per les neuro-
ciències que les abraçades estan relacionades 
amb l’oxitocina i aquesta amb les emocions 
com l’empatia, la confiança, la generositat i 
l’amor. D’aquí s’explica la creativitat humana 
per cercar alternatives –que hem pogut veure 
per les xarxes socials- com posar els braços en 
mànigues de plàstic (esperem que reciclable i/o 
compostable), per poder abraçar-se entre nets 
i nétes, fills i filles, avis i àvies, amics i amigues. 
Per tant, distància de seguretat i distanciament 
físic, encara... distanciament social, mai.[]
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