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LA VACUNA I 
L’OPORTUNITAT

per MERCÈ PORTÉ I LLOTGE, 
presidenta del COILL

AVUI COMENÇA LA PRIMAVERA i ho vull il-
lustrar recuperant dues fotografies del passat 
mes de desembre. Són les imatges de l’ad-
ministració de les primeres vacunes contra la 
Covid-19 a Lleida. L’una (coberta), amb la Mi-
lagros García, resident de la residència Lleida-
Balàfia I de la ciutat de Lleida, i les nostres com-
panyes Meritxell Cunillera i Laura Lanaspa; 
i, a l’altra (pàgina 6), la Leocadia Peña que va 
rebre la primera dosi de mans de la Laia Martí, 
a la llar Nostra Senyora de la Ribera de La Pobla 
de Segur. Ni camps florits, ni postes de sol que 
anunciïn la renaixença de la natura: avui, 20 
de març de 2021 i després de tretze mesos de 
pandèmia, res em resulta més esperonador que 
la vacuna. Per què? Doncs, perquè hi veig 
una OPORTUNITAT ‘en majúscules’ per a 
la vida. 

Més de 45.000 persones vacunades (24.000 ja 
immunitzades) a les regions sanitàries de Llei-

da i Alt Pirineu i Aran, el dia d’avui, tot i una 
campanya de vacunació que no està resultant 
gens fàcil. Més de 7.000 infermeres inscrites 
en el registre de vacunadores voluntàries de la 
Direcció General de Professionals de la Salut, 
condicionades per la minsa disponibilitat de les 
vacunes i la discontinuïtat en el subministra-
ment, a més de per la complexitat que suposa 
la diversitat logística i d’extracció de dosis indi-
cada per cadascun dels laboratoris fabricants 
dels vials. Pràcticament impossible estabilitzar 
l’estratègia de vacunació. 

Com jo, com a infermeres, sabeu que les cam-
panyes de vacunació són ‘fràgils’. La de-
tecció i definició dels grups diana (de risc), la 
desafecció provocada per les ‘fake news’, la 
convivència amb altres competències de la cura 
infermera i un llarg etcètera al qual, en aques-
ta ocasió, hem d’afegir el repte de vacunar 
pràcticament el 100% de la població.
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I és que el món no ha conegut campanya de 
vacunació com aquesta. Una pandèmia global, 
simultània en el temps i en l’espai, arreu del 
planeta. I sí, a curt termini, faltaran mans i 
faltaran vacunes, però això no pot pesar tant 
com perquè no hi vegem l’OPORTUNITAT.

Infermeres i infermers tenim pel davant me-
sos molt complicats perquè som la cara 
visible d’aquesta campanya de vacuna-
ció. Alertes sanitàries com la que ha provocat 
la suspensió cautelar de l’administració de la 
vacuna d’Oxford-AstraZeneca que hem vis-
cut aquest mes de març i que, al tancament 
d’aquesta publicació, es reprendrà en un clima, 
a vegades, hostil; es repetiran. Preparem-nos 
perquè viurem crisis de confiança “No vull 
aquesta vacuna”, “No és eficaç”, “Aquesta és la 
més barata”– i és la nostra obligació donar-hi 
resposta, perquè les infermeres sabem que les 
vacunes funcionen i salven vides.

Us encoratjo a formar-nos en aquest camp, 
administrem o no les vacunes, perquè la ciuta-
dania trobi aquestes respostes en la infermeria. 
Ben aviat, s’iniciarà la vacunació massiva. 
Moltes persones i moltes vacunes i en molt 
poc de temps. Caldrà inventar administrar cada 
dosi amb l’atenció humanitzada pròpia de 
la cura infermera. Informació, consells…, 
però també empatia per vèncer la por.

Des del Col·legi, no ens cansarem de repe-
tir que les Infermeres de Lleida no som un 
ens abstracte. Som les professionals referents 
en Salut Pública per a la nostra comunitat. 
La Salut Pública entesa com a garant del 
projecte de vida individual de cadascun dels 
nostres veïns i veïnes i, alhora, del model social 
que volem assolir. Si nosaltres no som capaces 
de fer-ho, passarà l’OPORTUNITAT i la situa-
ció esdevindrà insostenible. L’hem vista, aga-
fem-la: VIDA![]
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El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) convoca la 
BECA COILL 2021 AL MILLOR PROJECTE DE RECERCA INFERMERA, dotada 
amb 6.000 euros, d’acord a les següents bases:

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

2. Com a mínim el 75% de les autores o autors del projecte hauran de ser infermeres 
o infermers col·legiats a Lleida (el tant per cent restant poden ser, o bé infermers o 
infermeres col·legiades a altres col·legis, o bé altres professionals de la salut).  

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

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

5. Els projectes i CV dels/les investigadors/es hauran de ser presentats en format FIS 
(es pot descarregar el formulari a la plana web del COILL: https://www.coill.org)

6. La Junta de Govern del COILL, conjuntament amb tres avaluadors o avaluadores 
externes, decidirà quins són els beneficiaris de la beca. 

7. El nomenament de la beca guanyadora es durà a terme en el decurs dels actes 
de celebració de la “Diada de la Infermeria de Lleida”, prevista en data 6 de maig 
de 2021.

8. En la fase de difusió de l’estudi sempre haurà de constar-hi que ha estat finançat 
pel COILL.

9. La resolució del premi serà comunicada per escrit als participants a través correu 
electrònic que consti al formulari de lliurament de la beca:  https://www.coill.org 

10. Els resultats del projecte guanyador es publicaran a la revista col·legial INF, essent 
els autors/es els responsables d’elaborar un resum d’extensió màxima 6 pàgines (in-
closes taules i/o gràfics si s’escau).

11. La data límit per l’entrega dels projectes és el dimecres 28 de d’abril de 2021 a 
les 19:00h.

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

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

Lleida, 31 de març de 2021 []

bases  Beca COILL 2021 
Millor Projecte de Recerca Infermera
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de Lleida (COILL) convoca per l’any 2021 el 
XXIXè PREMI D’INVESTIGACIÓ D’INFERME-
RIA DE LLEIDA JOSEP MARIA CAMPS I BALA-
GUÉ, que premiarà els tres millors treballs 
que es presentin a aquest certamen anual, 
d’acord a les següents bases:

1. Poden participar com autors o autores tots els 
col·legiats donats d’alta en aquest Col·legi profes-
sional, fins un mes abans de la publicació d’aques-
tes bases. 

2. Els autors principals dels treballs hauran de ser 
infermeres/ers col·legiades/ats a Lleida.

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

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

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

6. La decisió del jurat serà inapel·lable.

7. Els treballs hauran de ser presentats en format 
digital (mitjançant la càrrega de la documentació 
segons enllaç/aplicatiu disponible a la web COILL: 
https://www.coill.org. En tots els treballs, els au-
tors o les autores s’identificaran amb un pseudò-

nim i únicament han de lliurar de manera presen-
cial al COILL un sobre tancat que contindrà el nom 
i cognoms,  l’adreça actual, el núm. de telèfon, 
el correu electrònic i el núm. de col·legiat/da de 
cadascun d’ells. Fora del sobre tancat, només hi 
constarà el mateix pseudònim que hi figuri al tre-
ball.

8. En el treball no hi pot constar cap referència als 
autors o autores, al centre o fins i tot, cap agra-
ïment a cap persona o institució.  En cas que el 
treball resulti premiat, es podran afegir els agraï-
ments a la publicació posterior.

9. Els treballs guanyadors es publicaran en format 
de resum en la revista col·legial INF. Els autors o 
autores hauran d’entregar, quan se’ls sol·liciti, un 
resum executiu de 6 pàgines com a màxim (inclo-
ent gràfics o taules si s’escau) i tant aquest, com 
el treball complert, passaran a ser propietat del 
COILL, que en podrà fer l’ús que en cregui conve-
nient. El COILL es reserva també el dret de fer-ne la 
difusió adient en els mitjans que cregui oportuns.

10. Qualsevol dels premis podrà ser declarat de-
sert.

11. La data límit d’acceptació dels treballs aspi-
rants al Premi serà el dimecres 28 d’abril de 2021, 
a les 19:00h.

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

13. EL lliurament del premi es durà a terme en el 
decurs dels actes de celebració de la “Diada de la 
Infermeria de Lleida” prevista en data 6 de maig 
de 2021.

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

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

Lleida, 31 de març de 2021 []

bases  XXIXè Premi Josep Maria Camps i Balagué 
d’Investigació d’Infermeria de Lleida
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PRIMAVERA DE 2020. LA BOIRA NO ALÇA 

I COBREIX EL PLANETA AMB UN VEL DE MALALTIA 

I TRISTESA. DE NORD A SUD, MILIONS DE 

PERSONES PATEIXEN LA PANDÈMIA. LA COVID-19 

AMENAÇA AMB DESTRUIR EL MÓN, 

PERÒ NO COMPTA AMB LA FORÇA DE LA LLUM 

INFERMERA. LLUITEM.
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AIXÍ COMENÇA ‘La llum en la boira’, documen-
tal que Lleida Televisió va estrenar el passat 23 
de gener. Una producció en la qual pacients i 
infermeres lleidatanes, de diferents àmbits as-
sistencials, es retroben per explicar en primera 
persona, la seva lluita contra la Covid-19 du-
rant la primera onada de la pandèmia. 

CAP ONZE DE SETEMBRE La Infermera Blanca 
Manuel Martí, del Centre d’Atenció Primària 
Onze de Setembre, reviu amb el pacient Fermin 
Martín García com es va veure afectat per la 
malaltia i com es va adaptar a la nova realitat 
el seu CAP.

LLAR DE SANT JOSEP La infermera Núria Fon-
tanet Ibars i la resident de la Llar de Sant Josep, 
Rosa Palau Quadres, comparteixen protagonis-
me en la segona entrevista. En aquesta ocasió, 
Fontanet i Palau recorden la duresa amb què 
el virus va colpejar el centre i com s’hi va reor-
ganitzar el funcionament per donar servei als 
residents, en aquells moments tan complicats.

HUSM PLANTA COVID Pel que fa a l’àmbit 
hospitalari, Miquel Àngel Calderó, infermer de 
la planta COVID19 de l’Hospital Universitari 
Santa Maria, visita la infermera jubilada Pilar 
Campo Ramiro, per repassar els moments més 
assenyalats de l’estada a planta de la sanitària 
retirada. Una trobada emocionant en la qual 

Campo també recorda com van ser els seus pri-
mers anys d’infermera a Lleida.

LLEVADORIA Una quarta entrevista amb la 
llevadora Gemma Lloses Freixes i la veïna de 
Corbins, Míriam Díaz Fuentes, que rememora 
la gestació i part de la seva filla Martina, tanca 
el documental.

“La llum en la boira”, que ha comptat amb el 
suport de el Col·legi Oficial d’Infermeres i In-
fermers de Lleida (COILL), ha estat coproduït 
per Missatges –l’agència de comunicació del 
COILL– i Lleida TV, dirigit pel periodista Rafa 
Gimena (qui també fa les entrevistes) i gravat 
i editat pel realitzador Josep Maria Solé. Està 
disponible al Canal Youtube Infermeres Lleida 
COILL en versió original en català (VO) i, també, 
en versió subtitulada en castellà (VOSE) editada 
per a la seva difusió a través de Canal Enfer-
mero.[]

LA LLUM EN LA BOIRA
(VO)

LA LUZ EN LA NIEBLA
(VOSE)
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COVID19
Les infermeres lideren 
la vacunació a Lleida

Voluntàries REGISTRE D’INFER-
MERES VACUNADORES VOLUNTÀRIES El 
passat 15 de desembre, el COILL atenia la peti-
ció de la Direcció General de Professionals de la 
Salut i instava les col·legiades a inscriure’s en el 
registre per assumir l’organització i gestió de la 
Campanya de Vacunació a Lleida.

Mercè Porté, presidenta del COILL, feia la crida 
dient que “la nostra expertesa en campanyes 
de vacunació és incontestable. Ara, parlem 
d’una pandèmia mundial i hem d’estar a l’al-
tura com totes les infermeres i infermers arreu 
del món que també s’hi preparen. Cada segon 
és vital i per això insto les col·legiades de Llei-
da a inscriure-s’hi amb caràcter urgent perquè 
puguem constituir els equips i organitzar-nos 
el més ràpid possible. Urgeix protegir la vida de 
cada lleidatà i lleidatana”.

Amb els primers equips de vacunació consti-
tuïts i després de la formació específica, el 27 
de desembre es van administrar les primeres 
vacunes contra la Covid-19 amb les persones 
institucionalitzades d’edat avançada i amb dis-
capacitats, així com els professionals de salut, 
van estar els primers immunitzats.
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#RAONS PER VACUNAR-ME Al gener, el 
COILL se sumava a una iniciativa conjunta del 
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya (CCIIC) i la resta de professionals de 
la salut catalans –metges, farmacèutics, vete-
rinaris, odontòlegs, fisioterapeutes, psicòlegs, 
podòlegs i treballadors socials– que tenia per 
objectiu promoure la vacunació contra la Co-
vid-19 entre els seus col·legiats. 

El vídeo #RaonsperVacunarme recull el testi-
moni de les nou professions sota el lema ‘Quan 
em toqui… Jo em vacuno!’, que exposen raons 
de pes per vacunar-se: per compromís ètic, pels 
pacients que tant han patit, pels companys, per 
la família, per les persones grans, pels infants, 
per recuperar l’economia… Arguments profes-
sionals i d’exemplaritat, com a principals pres-
criptors de la vacunació.

visibilització LA VACUNACIÓ, 
COMPETÈNCIA INFERMERA El reconeixe-
ment professional i públic, especialment en 
els mitjans de comunicació, de la competèn-
cia infermera en la campanya de vacunació ha 
mobilitzat el COILL, que junt amb el Consell i 
els altres tres col·legis catalans, ha promogut 
aquesta visibilització de la professió.

Aquesta qüestió ja va propiciar la demanda 
conjunta del Consell de Col·legis Oficials d’In-
fermeres i Infermers de Catalunya, l’Associació 
d’Infermeria Familiar i Comunitària de Cata-
lunya i l’Associació Catalana d’Infermeria Pe-
diàtrica, davant el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya (CAC). La raó? La presentació, el mes 
de desembre, del document ‘Continguts audio-
visuals sobre les vacunes de la COVID’ que l’ens 
regulador de la comunicació va elaborar sense 
l’aportació de la infermeria. Episodis d’invisi-
bilització de la professió infermera que s’han 
repetit i culminaven el passat 13 de març, quan 
el ‘FAQS Preguntes Freqüents’ de TV3 introdu-
ïa en l’escaleta del programa una taula rodo-
na professional en motiu de l’aniversari de la 
declaració de l’estat d’alarma i que, tampoc, 
no comptava amb cap infermera entre els seus 
participants.
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el posicionament i el mes de febrer, el president del 
CAC, Roger Loppacher, i la degana del Consell, Estre-
lla Martínez, van signar un conveni de col·laboració 
per combatre la desinformació sobre els aspectes re-
lacionats amb la salut i la vacunació, de manera espe-
cial sobre la Covid-19. En paraules de la representant 
de les infermeres catalanes, “la vacuna contra la Co-
vid-19 és salut i els professionals sanitaris i els mitjans 
de comunicació així ho hem d’explicar. No pot ser que 
les persones percebin la vacunació com un procés que 



2021  MARÇ  inf  13

co
ill



14  inf  MARÇ  2021

co
ill emmalalteix i es creï desafecció entre la població i, 

encara més perillós, entre les poblacions de risc”.

El conveni –que preveu que el CAC compti amb l’as-
sessorament del CCIIC en la detecció i l’anàlisi de la 
desinformació relacionada amb la salut, l’atenció sa-
nitària i la vacunació; alhora que vetlli per un trac-
tament mediàtic acurat sobre la funció i els serveis 
que presten els professionals de la infermeria– ja es 
va materialitzar el mes de febrer, amb la publicació 
de l’informe ‘Com combatre les fake news sobre la 
vacunació COVID?’ (document validat pel CCIIC i el 
Consell de Metges) que es va presentar en el marc 
d’un webinar amb la infermera lleidatana i referent de 
vacunes, Pepi Estany, com a representant del Consell. 
Estany també va ser entrevistada a ‘El món a RAC1’.

Val a dir que el mes de gener, el programa de TVE, 
‘España Directo’, va fer una connexió en directe des 
del COILL per explicar, de la mà de la infermera Esther 
Rubinat (membre de la Junta del COILL), la complexi-
tat de l’extracció de la sisena dosi dels vials en funció 
del tipus de xeringa.
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VACUNA OXFORD/ASTRAZENECA I RETARDS EN 
EL SUBMINISTRAMENT L’administració de la vacuna 
d’Oxford/AstraZeneca es va suspendre cautelarment i 
es va reprendre el dia 24 de març. 

Quinze dies d’aturada que han suposat un retard en 
la vacunació i també un canvi dels grups prioritzats, 
estenen la immunització als majors d’entre 60 i 65 
anys com a grup prioritzat. 

Al tancament d’aquesta edició i a les portes de la Set-
mana Santa, Europa viu una crisi de subministrament, 
alhora que la infermeria catalana es prepara per en-
tomar la vacunació massiva, greument condicionada 
per aquesta escassetat de vacunes.[]

ÀLBUM VACUNACIÓ
INFERMERES DE LLEIDA

Les fotos de vacunació pubLicades en aquestes pàgines 
han estat faciLitades per Les infermeres vacunadores i 
fetes amb eLs seus propis dispositius. excepcionaLment, 
no s’ha vaLorat La quaLitat tècnica i el coill ha deci-
dit publicar-les com a reconeixement a la gran tas-
ca que estan fent les col·legiades per visibilitzar, 
promocionar i generar confiança en la vacunació.

podeu veure l’àlbum a flickr: 
@infermeresdelleidacoill
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8MLes infermeres denuncien la visió 
utilitarista de la dona com a cuidadora

FOTO © PAERIA
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8MLes infermeres denuncien la visió 
utilitarista de la dona com a cuidadora

Mercè Porté, presidenta del COILL parti-
cipa en l’acte institucional del Dia Inter-
nacional de la Dona a Lleida, parlant de 
“Dones en salut i salut per a les dones”.

MERCÈ PORTÉ, presidenta del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL), va 
participar en l’acte organitzat per l’Institut Ca-
talà de les Dones (ICD) i les institucions de Llei-
da, en motiu de la celebració del “8 de març, 
Dia Internacional de les Dones”.

Porté, que va assistir en representació del col-
lectiu sanitari, va iniciar la seva intervenció ex-
plicant que “tenir cura de les persones és un rol 
històricament assignat a la dona com a parido-
ra i criadora de nens o cuidadora de padrins i 
de malalts”; una qualitat que “no és intrínseca, 
però que sociològicament nodreix la visió este-
reotipada de les dones”.

La presidenta del COILL va definir aquesta visió 
de les dones com a “utilitarista i escapçada i 
d’on neixen moltes de les desigualtats que pa-
tim i, també, les violències contra la nostra salut 
sexual i reproductiva”. Un model en què “in-
dependentment del nostre origen, nivell aca-
dèmic o autonomia econòmica, es perpetuen 
conductes que posen en risc la nostra integri-
tat”, va dir.

Pel que fa a la dona en salut, Mercè Porté va 
explicar que les professions sanitàries agru-
pen més de 600.000 dones col·legiades, el 
68% de la plantilla arreu de l’Estat. Aques-
ta presència majoritària de la dona en salut 
representa en el cas de la infermeria, “una 
professió en què les dones som el 85% de 
la plantilla i freguem el 94% en la nostra es-
pecialitat llevadora”; i, tot i això, “les dones 
sanitàries ens veiem abocades, massa sovint, 
a explicar que la nostra capacitació és fruit 
de l’estudi, de la ciència, de l’experiència”, va 
destacar la infermera.

La presidenta del COILL, va denunciar també 
l’existència de “massa sostres de vidre i tots 
ells bastits entorn la invisibilització de la nos-
tra capacitació professional: infrarepresenta-
des en els òrgans de decisió i de gestió de les 
Polítiques de Salut, víctimes d’estereotips com 
la hipersexualització de professions clarament 
feminitzades, com és la infermeria”.

Finalment, Mercè Porté va tancar la seva in-
tervenció dient que “avui 8 de març de 2021, 
en plena pandèmia de la Covid-19, us dic 
també que cal fer una mirada holística que 
humanitzi la nostra societat i això només es 
podrà fer des de la igualtat i amb l’aportació 
de les dones”.
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EL CIE ALERTA 
DE L’EFECTE COVID
El 17 de març, Annette Kennedy (presiden-
ta del Consell Internacional d’Infermeres. 
CIE) va denunciar les inacceptables desi-
gualtats que la pandèmia de Covid-19 ha 
destapat, tant per a la professió d’inferme-
ria com per a les dones en general.

Kennedy va dir que “només cal mirar en-
rere l’últim any de pandèmia i veure una 
crida insistent demanant protecció, sous 
decents i condicions de treball acceptables 
per a aquesta força laboral formada bàsi-
cament per dones i que els governs i les 
polítiques ignoren arreu del món”.

La sobrecàrrega de treball també queda 
reflectida en l’informe elaborat pel CIE 
perquè “les dones, i especialment les in-
fermeres, han carregat amb la majoria de 
les cures, a més de l’increment registrat en 
la cura de nens. No obstant això, les taxes 
de violència i abús contra les dones estan 
augmentant i les infermeres segueixen po-
sant la seva vida en perill per una feina mal 
pagada i infravalorada“.

L’afectació emocional del col·lectiu preo-
cupa la presidenta que va parlar “d’èxo-
de imminent de la professió per part 
d’infermeres que estan traumatit-
zades per la cura de pacients de Co-
vid-19. Al món hi ha una escassetat de 
sis milions d’infermeres i està previst que 

es retirin altres quatre milions en la pròxi-
ma dècada. Si a més tenim en compte 
l’efecte Covid, els serveis sanitaris po-
drien quedar-se amb només la meitat 
de les infermeres que tenen a hores 
d’ara si no s’actua de forma radical. 
Les conseqüències per als sistemes de 
salut i l’economia a tot el món, podri-
en ser pitjors que la pandèmia.“

La publicació del CIE advoca i pressiona 
a favor del suport i protecció de les infer-
meres durant la crisi sanitària. “Des dels 
primers dies en què va començar el virus 
a la Xina, les infermeres han patit penú-
ries increïbles i han estat objecte, alhora, 
d’elogis i abusos pel seu treball. Els aplau-
diments ja s’han esvaït i els governs no han 
fet cap moviment per recompensar a les 
infermeres amb alguna cosa més que amb 
paraules” apunta l’organisme internacional 
que explica que “al llarg de l’últim any, el 
CIE ha demanat subministraments ade-
quats d’equips de protecció, així com que 
el virus es consideri malaltia laboral, que 
els governs denunciïn les agressions a les 
infermeres, que les infermeres formin part 
dels grups de treball i la presa de decisions 
sobre la pandèmia i que les infermeres i al-
tres treballadors sanitaris tinguin prioritat 
arreu del món per rebre la vacuna”.[]

8M



EL LIDERATGE INFERMER, tant en l’actual pro-
cés de vacunació com durant la pandèmia, van 
estar els eixos de l’informe de gestió que Mercè 
Porté, presidenta del Col·legi Oficial d’Inferme-
res i Infermers de Lleida –Infermeres de Llei-
da–, va presentar el dijous, 25 de març, a les 
col·legiades i col·legiats reunits en Assemblea 
General. Les infermeres lleidatanes van aprovar 
tant els comptes i gestió de 2020 com el pres-
supost per aquest exercici 2021.

La Junta de l’entitat va exposar l’activitat més 
significativa de l’últim any, accions recollides 
en la Memòria Professional 2020 que en-
capçala l’editorial de Mercè Porté, sota el títol 
‘L’any de la llum’, en referència al documental 
del COILL sobre la pandèmia –’La Llum en la 
boira’ (vegeu pàgines 8 i 9)– i l’esperança que 
ha generat la campanya de vacunació contra 
la Covid-19.

El COILL va explicar l’esforç que va suposar la 
reorganització dels serveis col·legials per imple-
mentar l’atenció telemàtica, serveis que es van 
veure reforçats amb personal i col·laboradors 
voluntaris per atendre les necessitats habituals 
de les col·legiades però també, les derivades de 
la pandèmia que han afectat profundament el 
col·lectiu infermer.

Ben valorada va estar la millora del pla formatiu 
amb la subscripció digital gratuïta Salus One 
Premium de totes les infermeres i infermers col-
legiats de Lleida que va esdevenir una iniciativa 
estratègica, tenint en compte la pressió assis-

tencial del moment, la manca de disponibilitat 
horària o les restriccions per a la convocatò-
ria de cursos en sala que es perllongava en el 
temps.

Pel que fa a la comunicació, el Col·legi que 
havia reforçat l’estratègia de 2020 per donar 
cobertura a l’Any de la Infermeria i a la campa-
nya Nursing Now®, va redirigir els recursos a la 
campanya contra la Covid-19 amb molt bons 
resultats i esdevenint referent de salut pública 
per a la població. La mateixa memòria recull un 
ampli capítol amb totes les accions endegades 
per pal·liar els efectes de la crisi sanitària com 
ara les campanyes ‘Queda’t a casa’, adreçada 
a la població, i la de Material de Protecció per 
a Residències i Centres de Salut vinculada a la 
de crowdfunding per aconseguir-ne el finan-
çament; o la gestió de les Borses d’Infermeres 
Voluntàries assistencials i vacunadores,

Val a dir que, tot i la pandèmia, el COILL ha 
mantingut les línies de treball professional com 
ara els recursos per a la promoció de la línia 
de recerca infermera amb el Premi Josep Maria 
Camps i Balaguer i la Beca al millor projecte; 
el desenvolupament de la Prescripció Infermera 
que, en l’actualitat, es troba en fase de desple-
gament i integració en el Sistema de recepta 
Electrònica (SIRE); o els diferents posiciona-
ments i participacions en taules interprofessio-
nals per a reforma del Sistema de Salut.

La Memòria Professional del COILL 2020 es pot 
consultar en el web col·legial.[]
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El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Lleida disposa d’un servei gratuït de 
suport emocional, psicològic i de suport en 
conductes addictives a totes les col·legiades, 
a través de la Fundació Galatea amb el 
programa Retorn.

Per disposar d’aquest servei, cal enviar un 
correu electrònic a coill@coill.org i, de forma 
confidencial, la persona responsable del pro-
grama contactarà amb la col·legiada/t interes-
sada.

QUÈ ÉS? El Programa Retorn és un servei 
assistencial i d’ajuda del COILL, a través de la 
Fundació Galatea, dirigit a col·legiades i col-
legiats amb problemes d’estrès emocional, sa-
lut mental i/o d’addicció.

L’objectiu és ajudar les infermeres i infermers 
afectats a superar la situació, mitjançant una 
assistència sanitària de qualitat i gratuïta.

QUÈ OFEREIX? El programa ofereix:
• Confidencialitat absoluta.
• Informació, assessorament i canalització de 
les vies d’atenció assistencial.
• Atenció mèdica i psicològica especialitzada, 
tant ambulatòria com en règim 
d’hospitalització.
• Coordinació i derivació, si s’escau, a altres 
serveis col·legials de suport: legal, jurídica, 
laboral, etc.
• Actuació de la intervenció col·legial davant 
denúncies per situacions provocades per 
infermeres o infermers.

COM ACCEDIR? De diverses formes:
• Per petició personal de la infermera/r.
• Pel suggeriment de familiars, companys i 
companyes de treball o responsables laborals 
de la persona afectada.
• Per reclamació o denúncia formal 
relacionada amb aquest àmbit.

PROGRAMA RETORN
SUPORT EMOCIONAL COILL
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ENS AFECTA 
A TOTES
L’estudi ‘Repercussions de la Covid sobre la 
salut i l’exercici de la professió dels professio-
nals de la salut de Catalunya’, impulsat per la 
Fundació Galatea a través d’una enquesta, per 
valora l’Impacte de la crisi sanitària en  la  salut,  
estils  de  vida  i  condicions  de  treball  dels  
professionals  de  la  salut  a  Catalunya i es va 
realitzar durant el mes de juliol 2020. 

En tots els grups de professionals de la salut 
que han estat a primera línia durant la primera 
onada,  es  pot  constatar  un empitjorament  
molt  important  del seu  estat de  salut  entre  
el  moment  previ  al coronavirus i  els  mesos  
més  durs  de  la pandèmia.  Un  cop  superada 
aquesta primera onada (juliol-agost) els indi-
cadors de salut han millorat respecte al pitjor 
moment de la crisi, però no han tornat als va-
lors anteriors, de manera que els professionals 
han hagut d’afrontar la segona onada sense 
haver-se  recuperat  de  la  primera. 

Els professionals de la salut que presenten 
pitjors resultats en els diversos indicadors de 
salut són, per aquest ordre, els d’infermeria, 
medicina, treball social i, a certa distància, 
farmàcia.

Les infermeres són les que més han empitjo-
rat el seu estat de salut, tant si considerem 
la salut autopercebuda (han passat del 10,2% 
amb salut regular o dolenta abans de la Co-
vid al 29,4% després de la primera onada), les 
hores i la  qualitat de la son  (el  29%  dorm  
menys  de  6  hores  diàries  i  el  37%  té  
problemes  per  adormir-se  o  es  desperta 
espontàniament  a  la  nit).  A  més  són les 
professionals  que en major  mesura han  tin-
gut  pensaments  de  “no  poder més”, les  
que presenten pitjors indicadors  de  dolor  i  
d’estrès i un  65%  pateix  la síndrome  de 
Burnout (professional cremat) en  la  dimensió 
d’esgotament  personal.  

D’altra  banda,  la infermeria és  el  grup  pro-
fessional,  juntament  amb  els farmacèutics,  
que  presenta  un  major consum  de  tranquil-
litzants o  hipnòtics  (el  32%  i  el  31%  en  
ambdós casos); segurament per la autopercep-
ció de que la seva salut ha empitjorat.[]
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EL CONSELL DE MINISTRES va aprovar el passat 
3 de febrer, el decret que reconeix la COVID19 
com a malaltia professional per als sani-
taris i sociosanitaris i que s’aplicarà amb 
efecte retroactiu donant cobertura a les 
més de 80.000 infermeres contagiades a 
l’Estat, des de l’inici de la pandèmia.

Una reivindicació que es reclamava des de les 
organitzacions professionals i que el Col·legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida ha 
valorat molt positivament per l’àmplia reper-
cussió que tindrà per al “benestar de les in-
fermeres i infermers que treballem amb una 
pressió física i emocional, fins ara desconegu-
da”.

El canvi en la classificació suposa una millora 
de les prestacions i retribucions econòmiques i, 
alhora, de la cobertura de la protecció que s’es-
tén de per vida fent seguiment a futur d’una 
malaltia encara molt desconeguda, especial-
ment a mitjà i llarg termini, per les seqüeles que 
pot comportar.

Dies després del reconeixement, l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) incidia en la neces-
sitat de fer seguiment de la Covid-19 persistent 
per part de les autoritats sanitàries i, en aquesta 

LA COVID19 
RECONEGUDA 

COM A MALALTIA 
PROFESSIONAL

PUBLICACIÓ DE 
LA GUIA CLÍNICA 

PER PACIENTS 
AMB SÍMPTOMES 

PERSISTENTS

+80.000
infermeres afectades
+80.000
infermeres afectades
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línia, el passat 17 de març, el Departament de 
Salut presentava una Guia clínica amb l’objec-
tiu de consensuar l’atenció integral d’aquestes 
persones per millorar la qualitat i l’equitat en 
la seva atenció. Una gestió que se centra en 
els equips d’Atenció Primària, com a re-
ferents i que preveu un abordatge integral i 
amb una visió biopsicosocial, amb suport dels 
professionals: d’una banda, dels de salut men-
tal i dels equips de rehabilitació, quan calgui; 
de l’altra, en coordinació amb les unitats de 
treball social, si en els casos es detecten factors 
de risc social.

El diagnòstic de Covid-19 persistent afecta de 
forma destacada als treballadors de la salut 
que, posteriorment a la fase aguda de la ma-
laltia (a partir de la tercera setmana), continua 
presentant algun símptoma relacionat amb 
la infecció, ja sigui de manera persistent o 
oscil·lant. Els símptomes afecten més a dones 
d’edat mitjana i s’estima que, un cop supera-
da la fase aguda, entre un 10 i un 20% dels 
casos mostra persistència de símptomes, que 
poden ser molt variats i fluctuants. Els més fre-
qüentment associats a la Covid-19 persistents 
són dispnea, tos, fatiga, dolor toràcic, palpi-
tacions, febre o febrícula, artràlgies i miàlgies, 
símptomes digestius, cefalea, símptomes cog-

nitius (‘boira mental’, manca de concentració 
i de memòria, etc.), formigueig i adormiment, 
pèrdua total de l’olfacte o del gust, dermatitis 
i conjuntivitis.

L’alta incidència de la Covid-19 persistent en-
tre les dones d’edat mitjana preocupa al COILL 
per “l’alt impacte que té sobre una professió 
clarament feminitzada com és la infermeria llei-
datana”

El pronòstic a llarg termini, per ara, es desco-
neix i l’escassa evidència científica existent i la 
manca de tractaments específics actualment, 
fan que l’objectiu de la guia sigui doble: d’una 
banda, acompanyar aquestes persones afecta-
des per alleugerir-les el malestar i facilitar-les la 
reincorporació a l’activitat habitual; de l’altra, 
disposar d’una visió consensuada i conjunta, 
tot integrant la perspectiva de les persones 
afectades i de diferents professionals i nivells 
d’atenció.

La guia és fruit del treball de més d’una dot-
zena de societats científiques, l’àrea assisten-
cial del Servei Català de la Salut (CatSalut), la 
mateixa SASIP, la Direcció Estratègica d’Atenció 
Primària i Comunitària i el Col·lectiu d’afecta-
des i afectats persistents per la Covid-19.[]

+80.000
infermeres afectades
+80.000
infermeres afectades
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LES INFERMERES CATALANES ja poden emetre 
els plans de medicació que indiquen en la seva 
pràctica diària dins del sistema de recepta elec-
trònica i amb signatura pròpia, des del passat 
mes de gener. Això permet donar visibilitat a les 
indicacions que realitzen les infermeres, evitar 
duplicitats de visites i esperes innecessàries i, en 
definitiva, fer el sistema més eficient.

Ara bé, aquest procés requereix l’obtenció 
d’un certificat de signatura digital per tal que 
les infermeres puguin signar l’ordre de dispen-
sació en el format de recepta electrònica. El 
procés per obtenir-lo és llarg i complex i s’ani-
rà desplegant arreu del país de manera pro-

DESPLEGAMENT 
DE LA PRESCRIPCIÓ 

INFERMERA 

INTEGRACIÓ EN 
EL LA RECEPTA 
ELECTRÒNICA 

(SIRE)

prescripció infermera
2021

prescripció infermera
2021
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gressiva, després que el 12 de gener s’iniciés 
una fase de proves amb la participació de 114 
infermeres de 38 equips. Un cop finalitzada, el 
procés de certificació s’anirà desplegant arreu 
del territori.

Per poder prescriure, cal que les infermeres tin-
guin l’acreditació corresponent. El requisit per 
tenir-la és demostrar més d’un any d’exercici 
professional. Si fa menys d’un any que exer-
ceixen, poden fer una formació específica. Les 
infermeres que certifiquin que compleixen al-
gun d’aquests requisits, poden sol·licitar el do-
cument d’acreditació, emès pel Departament 
de Salut.

La sol·licitud s’ha de fer de manera individual al 
Canal empresa o bé al portal de Tràmits de la 
Generalitat. En aquests moments, de les apro-
ximadament 52.000 infermeres en actiu que hi 
ha a Catalunya, n’estan acreditades 25.709.

Un cop acabat el procés d’acreditació, els col-
legis professionals d’infermeres i infermers els 
hi emeten el certificat digital. Aquest procés 
s’ha començat pels centres en fase de prova.

Com s’ha comunicat des de la Gerència del Me-
dicament del Servei Català de la Salut (CatSa-
lut) a les diverses entitats proveïdores, són els 
proveïdors els que s’han de posar en contacte 

JOSEP MARIA MARTÍNEZ, INFERMER DEL DE CONSULTORI D’ALPICAT (LLEIDA 
RURAL NORD), PARTICIPA EN LA FASE DE PROVES DEL DESPLEGAMENT 
DE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA AMB RECEPTA ELECTRÒNICA

prescripció infermera
2021

prescripció infermera
2021
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MARTA PIFARRÉ ORTIZ, INFERMERA DE PEDIATRIA 
DEL CAP ALPICAT (EAP – LLEIDA RURAL NORD)
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el contracte.

A més del reconeixement professional que re-
presenta aquesta fita, és important remarcar 
que suposarà normalitzar una situació que for-
ma part de les activitats infermeres i millorarà 
l’atenció de la ciutadania, mitjançant la desbu-
rocratització del sistema de salut i la disminució 
de la duplicitat de visites. Es tracta també de la 
resposta a una demanda històrica del Consell 
de Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya (CCIIC), que aplega les quatre corpo-
racions infermeres del país.

Precisament, el desplegament s’ha iniciat a 
l’Atenció Primària, donat que les infermeres 
que treballen en aquest àmbit són les que més 
prescripcions autònomes han fet i utilitzen des 
de fa temps els mòduls de prescripció de l’esta-
ció clínica de treball.

Aquest procés complex ha requerit de la coope-
ració de la Gerència del Medicament del CatSa-
lut, dels col·legis professionals que configuren 
el CCIIC i de les entitats proveïdores del SISCAT. 
Adaptació al sistema El mes d’agost de 2019, 
es va publicar el Decret 180/2019, que regulava 
el procediment d’acreditació de les infermeres i 
infermers per a la indicació, l’ús i l’autorització 
de la dispensació de medicaments i productes 
sanitaris d’ús humà. A banda de l’acreditació, 
i per culminar el procés, s’ha hagut d’escollir i 
contractar l’entitat certificadora i d’adaptar els 
certificats digitals al Sistema Integrat de Recep-
ta Electrònica (SIRE). Actualment, s’estan creant 
punts de verificació als centres del SISCAT on 
les infermeres presten els seus serveis. Aquests 
punts de verificació han de facilitar les gestions 
de l’emissió de targetes, que faran possible la 
signatura electrònica. Durant aquests darrers 
mesos, el CCIIC ha treballat estretament amb 
la Gerència del Medicament del CatSalut per 
adaptar la vintena de programaris i estacions 
clíniques de treball que fan servir el centenar 
de proveïdors del SISCAT per fer possible que 
les prescripcions de les infermeres s’integrin al 
SIRE, que és el sistema que regula la recepta 
electrònica i la tramitació telemàtica perquè el 
medicament o el producte sanitari puguin ser 
dispensats a les oficines de farmàcia.

SUPORT DEL 
COILL PER A 
L’ACREDITACIÓ I 
L’OBTENCIÓ DEL 
CERTIFICAT DIGITAL

El COILL ha instat totes les col·legiades i col-
legiats que compleixen els requisits per a exer-
cir la Prescripció Infermera a sol·licitar, sense 
demora, la seva acreditació a través del Canal 
Salut. La urgència radica en què aquest primer 
tràmit és indispensable per a obtenir la certifi-
cació i, també, llarg perquè les resolucions es 
posen a disposició de la seu electrònica de les 
infermeres en el termini màxim de 6 mesos des 
de la presentació de la sol·licitud o la comu-
nicació de dades per part del centre SISCAT. 
Transcorregut aquest termini sense que l’Admi-
nistració es pronunciï, es considera acceptada 
la sol·licitud presentada tal com regula la llei 
39/2015 de Procediment Administratiu Comú.

A partir de la recepció de la resolució favora-
ble –mitjançant document d’acreditació per a 
la “Indicació, ús i autorització de la dispensa-
ció de medicaments i productes sanitaris d’ús 
humà” amb el corresponent codi d’acreditació 
i que especifica l’àmbit: cures generals i/o cu-
res especialitzades–; serà el COILL qui emetrà 
el certificat de signatura digital per tal que les 
infermeres puguin signar l’ordre de dispensació 
en el format de recepta electrònica.

El COILL, junt amb el CCIIC, participa activa-
ment en aquest desplegament progressiu. Un 
cop designada l’entitat certificadora, adaptats 
els certificats digitals al Sistema Integrat de Re-
cepta Electrònica (SIRE) i la fase de proves en 
marxa; el Col·legi està concertant els convenis 
amb els proveïdors del territori (empreses i en-
titats ocupadores de professionals de la infer-
meria) per emetre els corresponents certificats 
digitals a les col·legiades acreditades.[]

www.coill.org/prescripcio-infermera



EL COMITÈ DE BIOÈTICA de Catalunya (CBC) ha 
elaborat un informe que analitza des del punt 
de vista de l’ètica la situació de l’atenció a la 
dona durant l’embaràs i el naixement.

A Catalunya, l’any 2008 es va començar la 
implementació en el sistema sanitari de les re-
comanacions de la estratègia d’atenció al part 
normal en el sistema nacional de salut, que en-
tre altres aspectes, reforça el paper de les lleva-
dores i promou la la participació de les dones 
en tot el procés d’atenció durant la maternitat. 
Una participació que fa èmfasi en oferir a la 
dona la millor informació per facilitar la seva 
veritable autonomia en la presa de decisions.

A l’informe, el CBC proposa una reflexió que 
permeti emetre recomanacions útils pels pro-
fessionals, com ara la necessitat de situar la 
dona en el centre de l’atenció sanitària de l’em-
baràs i el part o les característiques de la pobla-
ció, la seva gran diversitat cultural i les diferents 
concepcions sobre maternitat i paternitat.

Així, el document parla clarament de l’obliga-
ció del sistema sanitari a l’hora de ser respectu-
ós amb el dret de la dona a decidir sobre el que 
creu que els convé a ella i el seu futur fill, una 
pràctica no paternalista i menys intervencionis-
ta basada en el diàleg i la confiança. Es tracta, 
en qualsevol cas, d’aprofundir a la recoma-
nació de l’OMS per que la dona mantingui la 
seva dignitat, privacitat i confidencialitat, rebi 
la informació necessària per prendre decisions i 
n’asseguri la seva integritat física.

En aquest context, el CBC parla de la conveni-
ència de considerar altres principis ètics fona-
mentals en l’assistència sanitària durant l’em-
baràs i part, com són el respecte a la dignitat, 
el principi de maleficència (es a dir no fer mal ni 
a la dona ni al futur nadó) i el de beneficència, 
pel qual el professional es compromet a fer-los 
hi el bé a ambdós.

Un altre dels temes que toca l’informe és el 
respecte a l’autonomia en una societat plural, 
on hi conviuen cultures molt diferents i formes 
d’entendre la vida també molt diverses. Per 
afrontar possibles conflictes entre les creences 
religioses i el respecte a la vida, la integritat i 
la dignitat de les persones, el CBC recomana 
procurar una sortida dialogada amb ajuda de 
mediadors i deixar la intervenció del jutge per 
quan no hi ha cap altra alternativa.

El Comitè reflexiona també sobre aspectes rela-
cionats amb la diversitat cultural, el lliurament 
de la placenta, el respecte a la intimitat i priva-
desa de la dona en el moment del procés del 
part, la comunicació entre dona i professional, 
el marc normatiu internacional vigent o la ne-
cessitat d’un treball conjunt dels àmbits d’aten-
ció obstètrica a Catalunya.

En aquest context pren protagonisme el Pla de 
Part i Naixement (PPN), un instrument facilita-
dor de les decisions compartides i planificades 
que permeti preveure les diferents alternatives 
i els avantatges i inconvenients que planteja 
cadascuna d’elles. En opinió del CBC, aquest 
document ha de ser obert i adaptar-se a les ne-
cessitats de cada cas per, a partir del diàleg, 
recollir elements relatius a consentiment infor-
mat, valors i creences, entorn, confort, tracta-
ments i refús dels mateixos, opcions o també 
sobre el nadó.

Com a recomanació general, el Comitè de Bio-
ètica de Catalunya considera que cal legislar de 
manera explícita a favor del respecte a la volun-
tat de la dona, tal com indiquen les recomana-
cions de l’ONU, l’OMS i el Consell d’Europa. En 
aquest sentit, el CBC creu que cal fer arribar a 
les Conselleries de Justícia i Salut, als Ministeris 
de Justícia i de Sanitat i al Consejo General del 
Poder Judicial les seves conclusions.[]

30  inf  MARÇ  2021

lle
va

do
re

s Humanitzar l’embaràs 
i el naixement



2021  MARÇ  inf  31

lle
va

do
re

s

EL SERVEI D’OBSTETRÍCIA de l’Hospital Univer-
sitari Arnau de Vilanova (HUAV) ha estrenat 
aquesta setmana una nova consulta perquè 
les dones que es troben en la fase final del 
seu embaràs puguin –de manera voluntària– 
comentar i consensuar amb una llevadora de 
l’equip assistencial de la sala de parts el Pla de 
naixement del seu fill o filla, un document on 
s’expressen les preferències i expectatives en-
vers l’atenció durant el procés del part.

El document es lliura a totes les embarassades 
a través de les llevadores de l’atenció primària 
(en la visita de la setmana 25 d’embaràs) per-
què puguin reflexionar i omplir-lo a casa. L’ob-
jectiu de la nova consulta de l’Arnau de Vilano-
va és solucionar possibles dubtes i inquietuds 
de cara al part. 

El Pla de naixement implica que la gestació 
és considerada de risc baix o mitjà. Tot i així, 
també es podrà adaptar a les necessitats dels 
parts d’alt risc. Es tracta d’un document flexi-
ble, que s’intentarà respectar en la mesura del 
possible. No obstant, cal tenir en compte que 
qualsevol alteració de la normalitat o impre-
vist clínic pot fer que canviï la manera d’actuar 

que s’hi havia establert, sempre informant-ne 
prèviament. El protocol inclou cinc grans apar-
tats: atenció durant el part, puerperi immedi-
at, alimentació del nounat, atenció i cures, i 
altres necessitats. 

Pel que fa a l’atenció durant el procés del part, 
l’embarassada pot especificar les preferències 
relacionades amb l’acompanyament, l’espai 
físic,el material de suport, el període de dilata-
ció, el monitoratge, l’administració de fàrmacs, 
l’alleugeriment del dolor o les preferències en 
cas de cesària, entre altres.

Marta Simó, cap del servei de Ginecologia 
i Obstetrícia; i Anna Monsó, supervisora de 
parts, expliquen que amb aquesta nova con-
sulta, l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
fa un pas més per millorar l’atenció a les emba-
rassades, fent-les partícips de la presa de deci-
sions sobre el seu procés de part, tot seguint les 
directrius del Departament de Salut en aquest 
àmbit.

L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de 
Lleida atén una mitjana de 2.300 parts cada 
any.[] ©HUAV

Les llevadores 
obren consulta 
a l’huav, per 
donar atenció al 
Pla de naixement
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jocs de salut 
i gamificació 

per promoure 
la salut entre 

infants i 
famílies”

text i foto Sara Bobet

MISSATGES

ANNI PAKARINEN és infermera des de fa 
gairebé vint-i-cinc anys, màster en Ciènci-
es de la Salut per la Universitat de Turku 
(Finlàndia), on també va cursar el docto-
rat que va finalitzar el 2018. Actualment 
és investigadora sènior i responsable de 
desenvolupament de departament d’In-
fermeria de l’esmentada universitat fin-
landesa on participa i, també, lidera dife-
rents projectes d’investigació. 

Els seus temes de recerca inclouen infants, ado-
lescents, famílies, promoció de la salut, salut 
digital, jocs de salut i gamificació. Pakarinen 
col·labora i imparteix classes a la Facultat d’In-
fermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida 
(FIF-UdL).

entrevista
Vostè era infermera assistencial. Per què 
va decidir dedicar-se a la recerca? Vaig es-
devenir infermera el 1997 i vaig treballar com a 
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vaig estar un temps a casa perquè els meus 
fills eren petits i, quan vaig decidir reincorpo-
rar-me al món laboral, com que ja havia tingut 
algun contacte amb el món de la investigació 
i m’agradava l’ambient de les unitats de recer-
ca -perquè vaig veure que podíem fer realment 
alguna cosa per ajudar els pacients i també per 
prevenir problemes de salut; doncs llavors vaig 
fer una sol·licitud a la Universitat de Turku i vaig 
cursar el màster en Ciències de la Salut el 2012. 
Després vaig fer el doctorat, que vaig finalitzar 
el 2018, i a partir de llavors em vaig quedar a 
la mateixa universitat com a investigadora. Des 
de la tardor passada sóc responsable de desen-
volupament del departament de ciències d’in-
fermeria i també sóc investigadora sènior, per 
tant tinc projectes propis que lidero. És molt 
interessant perquè són grups d’investigadors 
multidisciplinaris, ja que desenvolupem jocs de 
salut i gamificació per promoure la salut entre 
infants i famílies.

Ha combinat la seva formació com a in-
vestigadora amb la pràctica assistencial? 
No. A partir de començar el màster, ja vaig dei-
xar la pràctica clínica. Tot i això, el meu passat 
assistencial és fonamental perquè saps com ac-
tua la gent i tens l’habilitat de combinar conei-
xement i pràctica i coneixement i recerca.

Per dedicar-se a la recerca, és necessari 
haver treballat abans en la pràctica clí-
nica? Depèn de l’àrea de recerca. No sé si és 
necessari però, és molt bo haver-ho fet.

La seva àrea d’investigació és la promoció 
de la salut. Per què va triar aquest camp? 
Abans de començar el meu màster vaig estar 
treballant en alguns projectes sobre salut car-
diovascular i prevenció de malalties. Em vaig 
adonar llavors com n’és d’important la preven-
ció, la promoció de la salut i el comportament 
saludable. I, sobretot, la importància dels in-
fants com a grup que esdevindran adults i, per 
tant, cal ajudar-los en els seus hàbits i eleccions 
perquè siguin saludables.

Utilitza jocs per veure com poden ser útils 
per promocionar la salut entre infants, 
adolescents, adults i famílies. Quan vaig 

decidir dedicar-me a la promoció de la salut 
entre infants, vaig adonar-me que s’havia de 
fer alguna cosa que els resultés familiar. Vam 
veure que una opció eren els jocs i vam iniciar 
un grup de recerca dedicat a la gamificació per 
promocionar la salut. Vam començar a desen-
volupar aquests jocs des de zero. Faig recerca 
en cada cara del desenvolupament perquè si 
només fem el joc i no testem els usuaris des 
del començament, potser que els jocs no siguin 
sostenibles, per això fem un procés acurat. Pre-
guntem, des del principi, als nens i a les famílies 
què prefereixen, quin tipus de jocs els agraden, 
quin tipus de visualitzacions. Pensem què hem 
de preguntar per promocionar alguns temes 
particulars. Per exemple, en el cas de l’activitat 
física, preguntem als nens: per què no esteu 
actius o què us fa estar actius físicament. 

“El joc ha de ser atractiu 
però, alhora, ha de complir 
l’objectiu de salut pel 
qual ha estat creat i al 
qual et vols dirigir”
Segons la informació dissenyem el joc, fem 
moltes revisions sobre alguns jocs o qüestions 
principals, i ho combinem tot en el disseny del 
joc i comprovem que el joc sigui pel propòsit 
desenvolupat. Durant aquest procés ens cen-
trem en alguns grups per veure l’ús i també 
fem recerca. Tenir un joc o una App preparada 
és un procés molt complicat. S’ha de testar si 
és viable pels seus propòsits. Per tant, hem de 
fer també un estudi de viabilitat. El joc ha de 
ser atractiu però, alhora, ha de complir l’objec-
tiu de salut pel qual ha estat creat i al qual et 
vols dirigir. Després de l’estudi de viabilitat que 
determina si està bé o s’ha de desenvolupar 
encara més, fem estudis d’efectivitat per veu-
re si realment ajuda a aconseguir els propòsits 
del nostre públic objectiu perquè aquesta és la 
qüestió més rellevant perquè volem promoure 
la salut.

En quins projectes treballa? Tenim diferents 
projectes i jocs. Per exemple, tenim un joc per 
ensenyar els preadolescents sobre l’addicció 
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Aquest joc és per les escoles i està funcionant 
molt bé a Finlàndia i Portugal. Tenim també 
un joc per promoure l’activitat física en prea-
dolescents que també es pot jugar a l’escola. 
Els nens i nenes han d’estar actius físicament 
per obtenir punts al joc i poder seguir jugant. 
L’estem encara provant i comprovant-ne l’efec-
tivitat, per tant, encara no està desenvolupat. 

Un altre joc en què treballem, juntament amb 
la Universitat d’Islàndia, s’anomena Dream-
catcher i és per infants d’entre 4 a 6 anys que 
han de rebre anestesia. El joc els ajuda a ado-
nar-se què passa quan van a l’hospital i què han 
de fer abans de rebre l’anestesia (no menjar, ni 
beure). L’objectiu del joc és reduir l’ansietat i les 
pors vers l’hospital i l’anestesia. Es tracta d’un 
joc molt nou que encara estem avaluant, tant a 
Islàndia com a Finlàndia.

Hem desenvolupat a més, jocs gràcies a projec-
tes europeus, com per exemple l’EmpowerKids, 
entre Finlàndia, Letònia i Estònia. El joc vol pro-
moure l’activitat física. És una eina per infants 
entre 7 i 13 anys (educació primària) que pot 
utilitzar-se en diferents contextos, principal-
ment en escoles. Ho poden utilitzar inferme-
res, professors… En alguns llocs com Letònia 
i Estònia vam avaluar aquest joc en un centre 
on els nens anaven després de l’escola amb tre-
balladors socials. El joc assessora en els hàbits 
de salut, nutrició i activitat física dels nens i ne-
nes però, també sobre el benestar psicosocial 
i mental. Hi ha preguntes sobre la seva vida 
diària. Entren el seu propi comportament en 
l’aplicació i els professionals veuen els resultats. 
Llavors, es parla sobre la salut amb els infants i 
com els professionals poden donar-los suport. 
Vam descobrir que els professionals estaven 
molt contents de tenir aquesta eina perquè, 
sense ella, no hauríem sabut certes coses sobre 
els infants. Van trobar que era un bon indica-
dor de benestar per tal de promoure’l.

Si un joc o aplicació ensenya a menjar 
bé els nens, per exemple, però a casa no 
hi ha suport parental, llavors no serveix 
per res. Què fan per aconseguir la impli-
cació dels pares? Quan vam implementar 
aquests projectes, per exemple a Letònia, se-
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gons els resultats se citava els pares a l’escola 
i es feien conferències sobre menjar saluda-
ble, per exemple, perquè els pares són els 
que estan al càrrec dels infants, tot i que els 
nens tenen capacitat de prendre decisions. 
Un punt important d’aquest projecte és que 
els infants són actors de la seva pròpia vida i 
es vol empoderar les seves pròpies eleccions. 
Potser no poden triar què comprar, però po-
den parlar amb els pares, dir-los què és sa-
ludable, dir-los que comprin fruites i verdu-
res perquè saben que és saludable i que els 
necessiten per tenir energia per afrontar el 
dia a l’escola. Poden actuar per ells mateixos 
però, òbviament, es necessita la implicació 
dels pares.   

M’agradaria també comentar el programa 
Stepping. Ens trobem que cada dia hi ha més 
famílies reconstituïdes, a causa dels divorcis. 
Són les Step Families, és a dir, noves famílies on 
algun o ambdós membres de les parelles apor-
ten fills de relacions anteriors. Hem vist que hi 
ha molts problemes, tant pels infants com pels 
pares, per actuar com una família. Aquest pro-
grama està liderat per l’Associació Finlandesa 
de Famílies Reconstituïdes i nosaltres hem co-
operat amb ells a desenvolupar una aplicació a 
través de la qual les famílies poden jugar. Hi ha 
interfaces diferents per pares, infants i adoles-
cents. N’estem testant ara la fiabilitat i veiem 
que a les famílies els agrada i els dona suport 
per actuar millor com a família. Amb aquesta 
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aplicació es vol promoure el benestar de la fa-
mília però, també la funcionalitat de la nova 
família.

Aquesta aplicació té més a veure amb 
problemes emocionals que poden causar, 
a llarg termini, malalties? Exacte. Hi ha es-
tudis que proven que poden haver-hi proble-
mes psicològics, més depressió i, fins i tot, més 
suïcidis sinó prevenim aquests problemes. Fem 
aquesta intervenció per donar suport mental-
ment, especialment en l’Stepping Programa 
que se centra en la promoció de la salut men-
tal. També en l’Empowerkids combinem qües-
tions de salut mental i social i també els temes 
de comportament saludable.

Quin és el principal problema dels infants 
d’avui. La inactivitat? La inactivitat és un 
dels problemes però, avui dia, la depressió i es-
tar sol, especialment ala soledat social, és quel-
com que afecta moltíssim els adolescents. Els 
mitjans de comunicació, la pressió de com hau-
ries de vestir o ser, o com hauries d’actuar, de 
manera que moltes vegades no et sents inclòs. 
Aquestes són les qüestions que estan augmen-
tant, per tant són de salut mental. Però, per 
descomptat, l’activitat física també és impor-
tant perquè si tens hobbies o fas algun esport 
et relaciones amb altres persones i sents que 
pertanys a un grup i això sempre és positiu per-
què referma la salut mental; un camp que és el 
que veiem que cada cop es veu més afectat.[]



UN ANY DE 
PANDÈMIA EN 

LES UNITATS 
DE CURES 

INTENSIVES I 
DE PACIENTS 

CRÍTICS
AQUEST MES DE MARÇ FA UN ANY DE L’INICI D’UNA 

PANDÈMIA QUE HA OBLIGAT A REPLANTEJAR L’ATENCIÓ 

I CURA DELS PACIENTS. RESPONSABLES I MEMBRES DELS 

EQUIPS D’INFERMERIA DE LES UNITATS DE CURES INTENSIVES 

DELS HOSPITALS UNIVERSITARIS ARNAU DE VILANOVA 

I SANTA MARIA, I DE LES UNITATS DE PACIENTS 

CRÍTICS DE LA CLÍNICA MI NOVALIANÇA I DE 

L’HOSPITAL VITHAS LLEIDA FAN BALANÇ D’AQUESTS MESOS.
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LA GRAVETAT I 
PARTICULARITAT DELS 
PACIENTS COVID19 
HAN OBLIGAT A 
REORGANITZAR LES 
UNITATS DE CRÍTICS.
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foto HUAV, HUSM, 
MI NOVALIANÇA I VITHAS 
LLEIDA (GENARO MASSOT)

SI BÉ LA COVID-19 ha posat a prova el sistema 
de salut i la professionalitat de les infermeres i 
els infermers, el col·lectiu ha demostrat estar 
altament qualificat per adaptar-se als canvis i 
noves situacions. Fins i tot, en molt casos, li-
derant l’adaptació a aquesta nova realitat. 
Formació diversa i organització de comissions 
de seguiment han estat claus per afrontar la 
Covid-19 des de l’àmbit infermer.

FORMACIÓ EN L’HUAV 
PER REFORÇAR L’UCI EN 
CAS DE NECESSITAT 

Per fer front a la pandèmia durant aquest me-
sos, totes les mans han estat benvingudes i 
setanta professionals sanitaris de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova (HUAV), in-
fermeres i facultatius especialistes, van rebre 
una formació específica el darrer trimestre de 
2020, per donar suport al Servei de Medicina 
Intensiva en cas que fos necessari en funció de 
l’evolució de la pandèmia de la Covid-19.

El curs C19 SPACE, organitzat per la European 
Society of Intensive Care Medicine (ESICM), va 
estar finançat per la Comissió Europea i es va 
desenvolupar en diversos hospitals europeus 
amb el mateix objectiu: formar 10.000 profes-
sionals sanitaris que normalment no treballen 
a l’UCI, per reforçar aquestes unitats de cures 
intensives en cas de necessitar ampliar la seva 
capacitat. La formació va comptar amb una 
part telemàtica i una altra de presencial en la 
qual els alumnes disposaven d’ulleres de rea-
litat virtual per endinsar-se en un tour per les 
unitats de cures intensives i així conèixer les 
diferents fases i equipaments. El curs va estar 
impartit per les infermeres i els metges de l’UCI 
com a docents. 

FORMACIÓ PEL 
MANEIG DEL MALALT 
SEMICRÍTIC I CRÍTIC PER 
LA COVID19 A L’HUSM

Un nodrit grup d’infermeres i infermers de 
l’Hospital Universitari Santa Maria (HUSM) 

ELS EQUIPS 
D’INFERMERIA 

DELS HOSPITALS 
I CLÍNIQUES DE 

LLEIDA EXPLIQUEN 
COM VAN VIURE LA 

TRANSFORMACIÓ 
DE LES UNITATS 

ESPECIALITZADES EN 
UNITATS COVID19
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van participar en la formació “Maneig del ma-
lalt semicrític i crític per la Covid-19” del CatSa-
lut amb l’objectiu de desenvolupar i promoure 
una pràctica assistencial segura del pacient 
Covid-19, basada en la millor evidència dispo-
nible, mitjançant l’adquisició dels fonaments 
clínics sobre la malaltia i posterior millora de 
competències dels professionals implicats.

En aquest sentit, l’objectiu tornava a ser dis-
posar de preparar el major nombre de profes-
sionals per fer-ne front, davant el important 
increment de pacients Covid-19 ingressats en 
els centres i les UCI. Coneixements específics 
sobre com abordar els pacients i, en concret, 
aquells més greus; una formació que també 
volia accentuar la seguretat dels professionals i 
dels pacients, alhora que garantir el continuum 
assistencial.

Aquesta formació estava especialment adreça-
da a totes i tots els professionals susceptibles 
de contacte directe en el maneig de pacients 

Covid-19 crítics i semicrítics i, especialment als 
sanitaris que s’incorporaven al procés assisten-
cial en una unitat de cures intensives.

COMISSIÓ 
MULTIDISCIPLINÀRIA 
DE SEGUIMENT COVID19 
A MI NOVALIANÇA

L’equip d’infermeria de la clínica Mi NovAlian-
ça va participar de manera activa en la Comis-
sió Multidisciplinària de Seguiment Covid-19, 
durant la pandèmia. Un grup de treball propi, 
vinculat a la comissió territorial de Lleida i que 
va formar part del Pla de Contingència d’aquest 
centre sanitari en reobrir les portes, totalment 
renovat, a les acaballes de la primera onada, el 
juny de 2020.

Aquesta coordinació amb el Sistema de Salut, 
ha permès a Mi NovAliança seguir els mateixos 

CURS C19 SPACE, ORGANITZAT PER 
LA EUROPEAN SOCIETY OF INTENSIVE 
CARE MEDICINE (ESICM), A L’HUAV
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protocols de tractament que la resta d’hospi-
tals de l’entorn territorial.

Així, Mònica Valdés, directora d’Infermeria de 
Mi NovAliança, assegura que des d’aquesta co-
missió professional “les infermeres han fet una 
feina molt valuosa i de contínua adaptació dels 
protocols específics del nostre centre; cada dia 
ha suposat una adaptació en funció de l’evolu-
ció de la pandèmia”.

“Ha estat molt important la presència de les 
nostres infermeres dels diferents àmbits a la 
Comissió Covid: hospitalització, semicrítics, 
quiròfan i de la coordinadora de prevenció de 
riscos. La majoria d’elles havien treballat a l’ini-
ci de la pandèmia en altres centres –nosaltres 
teníem la clínica tancada per les obres de refor-
ma– i això ens va aportar la visió sobre la ma-
laltia que ens mancava en l’àmbit assistencial”, 
explica Valdés. 

VITHAS LLEIDA ACTIVA 
LA SEVA UNITAT COVID-19 
PER ADULTS CRÍTICS

Anna Guiró, infermera i directora de Vithas 
Lleida, explica que el dia 14 de març de 2020, 
moment en què es va decretar l’estat d’alarma, 
l’hospital va paralitzar tota la seva activitat pro-
gramada reformulant-ne tot el funcionament 
a nivell d’estructura i de capacitat dels serveis, 
així com de planificació de personal i recursos; 
amb l’objectiu de garantir la seguretat, tant 
de pacients com de professionals, i maximitzar 
l’eficiència del centre sanitari que es va con-
vertir, encara més si cap, en un hospital àgil i 
flexible, capaç d’adaptar-se a les necessitats de 
cada moment. El Pla de Contingència va con-
sistir a transformar la UCIM en Unitat Covid-19 
per a adults crítics, duplicant el nombre de llits 
assolint una capacitat de sis pacients. 

Un canvi especialment rellevant, per la seva 
complexitat assistencial i organitzativa, que 
també es va produir en la Unitat de Semicrítics 
de l’hospital. Aquesta unitat –que fins llavors 
comptava amb tres llits destinats a la cura de 
pacients amb un nivell de complexitat més alt, 
principalment en el post quirúrgic immediat– 

va reorientar la seva activitat assistencial per 
oferir llits de vigilància intensiva i donar respos-
ta a la creixent demanda d’atenció de pacients 
Covid-19 crítics.

Davant la nova situació, Guiró explica que un 
dels principals desafiaments va ser el logístic, ja 
que per a dur a terme el pla es va haver d’adap-
tar tot l’espai disponible en l’àrea d’Urgències 
de l’hospital, que va passar a formar part ín-
tegrament de la Unitat de Crítics. “No sols va 
ser necessari reassignar un espai per a atendre 
les urgències de l’hospital, sinó que vam haver 
de redissenyar tots els circuits de la Unitat de 
Crítics Covid-19 per a garantir la seguretat dels 
professionals i pacients; i optimitzar l’espai, els 
temps d’atenció i els recursos materials, prin-
cipalment els equips de protecció individual”, 
detalla la infermera directora del centre.

Anna Guiró recorda que també va ser necessari 
dotar la unitat de llits adaptats per a la cura 
d’aquests pacients i es va fer incorporant els 
llits cedits per altres centres no hospitalaris “i, 
fins i tot, alguns d’ells procedents d’altres hos-
pitals de Vithas i tot això en qüestió d’hores”, 
emfatitza la infermera. Per descomptat també 
s’hi van haver d’incorporar respiradors i els ma-
terials fungibles associats, ja que en tractar-se 
d’una unitat de semicrítics sense atenció a pa-



cients amb ventilació mecànica no invasiva, la 
dotació en el moment d’inici de la pandèmia 
era absolutament diferent. 

Els respiradors es van obtenir del bloc quirúr-
gic de la nova Unitat de Vigilància Intensiva i, 
també, es van rebre equips provinents d’altres 
hospitals del grup hospitalari, principalment 
dels centres Vithas València per la facilitat en 
el trasllat. “L’esforç i les gestions del servei 
d’electromedicina van fer possible disposar de 
la dotació completa en tan sols dotze hores”, 
destaca Anna Guiró.

ELS HOSPITALS HUAV I HUSM, 
MI NOVALIANÇA I VITHAS 
LLEIDA AMPLIEN CAPACITAT 
DE LES UNITATS DE CRÍTICS



“Fa un any, les 
nostres vides van 

canviar de manera 
sobtada tant a 

nivell social i laboral 
com, evidentment, 
a nivell emocional i 

psicològic” 

NÚRIA
CORTÉS

INFERMERA DE CRÍTICS
HUAV

Núria Cortés, és infermera dels Servei de 
Crítics de l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova de Lleida i, com a personal sani-
tari de primera línia en la lluita contra la 
Covid-19, és molt conscient que “fa un 
any, les nostres vides van canviar de ma-
nera sobtada tant a nivell social i laboral 
com, evidentment, a nivell emocional i psi-
cològic; i vaig viure moltes emocions, sen-
sacions i canvis en el meu entorn familiar i 
laboral”.

En l’àmbit familiar, la Núria es va veure obli-
gada a renunciar a la reducció de jornada 
que tenia per fer-se càrrec de la seva filla de 
tres anys, per tal de reforçar el servei davant 
la sobrecàrrega assistencial i la manca de 
personal entrenat. La seva parella, sanita-
ri com ella, també va estar a primera línia 
durant els mesos més durs. “Això suposava 
que havia de dependre de la padrina per 
tenir cura de la meva filla quan els dos pa-
res treballàvem i fèiem el canvi de torn. En 
aquells primers dies, exposar la meva mare 
que té factors de risc, em va crear una mica 
de angoixa”, recorda la infermera. Que, al-



ha pogut veure es la teva”. Però, també 
troba “molt gratificant quan, desprès de 
trenta o quaranta dies d’ingrés, aquella 
persona aconsegueix superar la malaltia i 
es retroba amb la seva família. O aquella 
primera vídeotrucada amb la dona, els fills, 
els néts... Tot plegat, és molt emocionant”.

Altres sentiments, que destaca Núria Cortés 
són els de “ràbia i frustració, perquè en ge-
neral hem estat molt agraïts per les mostres 
de suport per part de la gent, però segons 
anaven passant els dies, veiem que tant jo 
com els meus companys hi posàvem el mà-
xim esforç i, tot i així, la gent en general no 
entenia el que estava passant i no seguia la 
mesures de protecció”.

Per aquesta raó, la Núria, que actualment 
segueix lluitant contra la Covid-19 a prime-
ra línia, demana a la ciutadania que “man-
tingui l’us de la mascareta i del gel hidroal-
cohòlic perquè això no és una broma i és 
entre tots que podrem fer que això s’acabi 
i recuperar, si més no, part de la nostra vida 
diària”.

hora, destaca que “aquesta situació ha fet que 
a nivell familiar estiguem més pendents de les 
vies de transmissió dels virus i que la meva filla 
convisqués des de petita amb el gel hidroalco-
hòlic i aprengués  a saludar amb el colze”.

Pel que fa a l’àmbit laboral, “en l’època de 
més pressió, el març i l’abril, cada dia era un 
dia de lluita personal i assistencial. Recordo que 
els primers dies de contacte amb pacients Co-
vid-19, tenia por a allò desconegut, a si podria 
enfrontar el que estava passant, por a no con-
tagiar-me i no contagiar els de casa...”.

N. Cortés recorda que “veies persones en estat 
molt crític i no podies donar més de tu mateixa. 
Les famílies no podien estar amb els seus. La 
solitud envers aquests pacients és un sentiment 
que ha estat molt present en el nostre dia a dia 
i nosaltres hem estat la seva família en el decurs 
de la malaltia”.  

Aquesta infermera s’entristeix pensant que 
“la persona quan ingressa i passa a dependre 
d’una màquina per poder respirar, sense aco-
miadar-se de la seva família, l’última cara que 



HUAV



“Un dels pitjors 
moments que 

recordo és 
la sensació 

d’impotència 
davant de la 
soledat dels 

pacients, aïllats 
en un box i sense 

poder tenir a la 
família al seu 

costat”

NÚRIA
FORNS

SUPERVISORA D’UCI 
I ÀREA AMBULATÒRIA 

HUSM

Núria Forns, és supervisora d’UCI i 
Àrea Ambulatòria de l’Hospital Uni-
versitari Santa Maria (HUSM) i també 
fa balanç d’aquest any de pandèmia. 
Forns assegura que fa un any, quan 
apareixia la Covid-19 i s’estenia a l’al-
tra punta del món, “poc ens pensà-
vem l’impacte que allò suposaria en 
les nostres vides i que, un any després, 
continuaríem immersos en aquesta si-
tuació d’excepcionalitat”. Així, d’un 
dia per l’altre, es va haver de reor-
ganitzar l’hospital i limitar zones per 
atendre als pacients amb Covid-19, 



seguint les instruccions dels protocols i gui-
es que s’actualitzaven dia a dia.

Aquesta infermera recorda que, tot i que 
l’UCI de l’HUSM disposava de vuit boxes 
dels quals només s’utilitzaven sis i, va ser 
amb la pandèmia que es van habilitar els 
altres dos amb tot el material i aparells 
de què en disposaven en aquell moment. 
També es va haver d’augmentar la plan-
tilla de l’UCI amb professionals d’altres 
serveis i s’hi van incorporar, entre d’altres, 
infermeres de consultes externes, de gabi-
nets, d’unitats d’hospitalització i, fins i tot, 
d’Atenció Primària. “No sabíem com actu-
ava aquell nou virus que venia de la Xina, 
però teníem clar que provocava una gran 
afectació a nivell respiratori i, si la situació 
s’agreujava, suposava acabar connectat a 
suport ventilatori”, explica.

El primer pacient positiu que va ingressar a 
l’UCI de l’HUSM venia de l’Hospital d’Igua-
lada per col·lapse sanitari “i, llavors, ens 
vam preguntar si això també podria passar 
a la resta d’hospitals. A partir d’aquí, co-
mençà el degoteig d’ingressos de pacients 
procedents de l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova, de l’Espitau Comarcal dera Val 
d’Aran, de l’Hospital Comarcal del Pallars, 
de l’Hospital de Puigcerdà... Ja teníem la 
unitat plena i els vuit boxes eren insufici-
ents. Se suspèn tota l’activitat ambulatòria, 
s’atura el quiròfan i l’àrea de reanimació 
postquirúrgica es converteix en la segona 

unitat de crítics, amb capacitat per a cinc paci-
ents més. És llavors quan es comença a parlar 
de sostre terapèutic...”, relata la Núria.

El personal expert en UCI era limitat, però en 
comptar amb el suport del personal de l’àrea 
quirúrgica, es va poder donar cobertura a les 
dues unitats de crítics que en aquells moments 
hi havia a l’hospital. “L’adaptació a aquesta 
nova situació no va ser fàcil. Vam haver de 
formar-nos i formar altres companys sobre el 
funcionament dels nous aparells de suport ven-
tilatori i monitoratge del pacient crític que ana-
ven arribant i sobre la correcta utilització dels 
equips de protecció individuals. Tot un repte 
per a nosaltres que ens vam haver de protegir 
de cap a peus per a realitzar totes les activitats 
assistencials”, destaca la supervisora.

Una de les situacions més dures per a les in-
fermeres i la resta de personal sanitari va ser 
la falta d’Equips de Protecció Individual (EPI) 
i la sensació d’estar desprotegits, que va anar 
desapareixent amb l’arribada de material, fins i 
tot, material que els hi van fer arribar diferents 
empreses, associacions i particulars, segons ex-
plica Forns.

“Però tant o més dur que la falta d’EPI, va ser 
la impotència que sentíem davant de la soledat 
dels pacients, aïllats en un box i sense poder 
tenir a la família al seu costat. Tot el que haví-
em estat treballant per humanitzar l’assistèn-
cia a l’UCI, permetent l’entrada de les famílies 
durant les 24 hores, se n’havia anat en orris”, 

HUSM



destaca la Núria Forns que recorda com “el per-
sonal d’infermeria havíem de suplir les famílies 
i estar al costat dels pacients en uns moments 
molt durs per a ells i, per això, vam incorporar 
les noves tecnologies per permetre la comuni-
cació amb els seus éssers estimats”.

La infermera del Santa Maria insisteix que la 
pandèmia ha comportat una situació de so-
brecàrrega de treball, però també emocional 
provocada per les situacions viscudes que, de 

vegades, assegura que poden resultar di-
fícils de gestionar. “No només hem hagut 
de fer front a la malaltia sinó que també 
ens hem hagut d’enfrontar a les nostres 
pròpies pors, por al desconeixement, por a 
infectar-nos i a infectar els nostres...”, diu. 

Fent balanç, la Núria es mostra optimista i 
creu que després de moments molt com-
plicats, amb l’inici de la vacunació, sembla 
que ja queda menys perquè tot acabi.



“Hem atès els nostres 
pacients sense posar 

en risc el nostre 
personal sanitari, 

dissenyant els circuits 
adients i facilitant els 

diferents equips de 
protecció individual” 

MÒNICA
VALDÉS

DIRECTORA D’INFERMERIA
MI NOVALIANÇA

Mònica Valdés és la directora d’Infermeria 
de la clínica Mi NovAliança, i fa balanç del 
que ha estat per a les infermeres i infermers 
del centre aquest any de pandèmia, espe-
cialment a la Unitat per a Pacients Crítics.

Mi NovAliança va reobrir les portes el 5 de 
juny de 2020, en plena pandèmia, després 
de dur a terme un ambiciós projecte de re-
forma que la va mantenir tancada més de 
vint mesos. La clínica havia renovat com-
pletament les seves instal·lacions, guanyant 
capacitat quirúrgica i posant èmfasi en un 
dels seus elements diferencials: la Unitat 
per a Pacients Crítics, element de gran re-
llevància a l’hora d’oferir més seguretat i 
possibilitat d’abordar patologies més com-
plexes. La Unitat està formada per cinc bo-
xes equipats amb monitoratge centralitzat.

Així, Mi NovAliança pren contacte amb la 
Covid-19 des del primer dia de la seva reo-
bertura, un cop superada la primera onada 
i amb l’experiència sobre la malaltia de les 
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En el seu dia a dia, la plantilla dels professi-
onals de l’àrea de semicrítics ha conviscut 
amb la posada en marxa de nous aparells i 
noves tècniques. “Han estat uns mesos de 
molta feina, i s’ha vist com les infermeres 
han fet un esforç molt generós, renunciant 
en les pitjors èpoques als seus descansos i 
festes. En general, el compromís de tots 
els treballadors sanitaris ha estat excel·lent 
i sense reserves davant la situació”, desta-
ca Mònica Valdés.

La directora d’Infermeria de mi Novalian-
ça considera que “hem afrontat amb èxit 
situacions que no hauríem pensat mai 
que ens tocaria viure, i ho hem fet amb 
valentia i decisió”. I posa l’èmfasi en que 
“és molt reconfortant per a les inferme-
res i infermers, rebre les paraules i gestos 
d’agraïment dels pacients i familiars. És el 
màxim reconeixement que podem tenir 
per la nostra feina de cuidar amb rigor i 
professionalitat”.

professionals que ja havien treballat en altres 
centres des de l’inici de la pandèmia. Una situa-
ció que, segons explica Valdés, els hi ha permès 
haver “atès als nostres pacients sense posar en 
risc el nostre personal sanitari, dissenyant els 
circuits adients i facilitant els diferents equips 
de protecció individual”.

La directora del servei explica que quan va arri-
bar la segona onada, “per nosaltres el debut de 
la pandèmia al nostre centre”, la situació va exi-
gir a infermeres i infermers una gran capacitat 
d’adaptació per dos motius: “es van trobar amb 
un espai totalment nou i, també, una malaltia 
nova que ens avisava que encara estava present”. 

Valdés recorda que va ser necessari moure in-
fermeres d’altres serveis, com quiròfan i urgèn-
cies, cap a l’àrea de semicrítics, on van estar a 
l’altura de les circumstàncies tot no ser el seu 
servei de referència. “Aquesta experiència ens 
va servir d’autoaprenentatge i la següent ona-
da ja ens vam situar amb més mitjans tècnics i 
personals”, puntualitza.
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MI NOVALIANÇA
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ts “Els professionals no 
solament s’esforçaven 
per a la millora clínica 

del pacient, sinó 
també per a mantenir 

el seu estat d’ànim 
i suplir la falta de 

contacte amb el seu 
entorn i el dels seus 

éssers estimats” 

ANNA
GUIRÓ

INFERMERA I DIRECTORA GERENT
VITHAS LLEIDA



OLGA
SERRA

DIRECTORA D’INFERMERIA
VITHAS LLEIDA
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El hospital Vithas Lleida, que compta amb 
Olga Serra al capdavant de la direcció d’In-
fermeria, va transformar el servei de semicrí-
tics en Unitat Covid-19 d’Adults Crítics, amb 
un gran esforç d’innovació i d’adaptació a la 
nova situació. La seva directora, Anna Gui-
ró, recorda com van haver d’anar superant 
els diferents entrebancs que provocava la 
gravetat de la pandèmia, especialment pel 
que fa als subministraments.

La gerent del centre explica que també va 
ser necessari aprovisionar el servei de re-
cursos materials específics i, davant l’elevat 
consum de fungibles, va ser necessari tripli-
car el subministrament per part dels serveis 
centrals. “La dispensació centralitzada dels 
fàrmacs va constituir un altre dels reptes en 
les etapes inicials de la pandèmia, però va 
ser solucionat gràcies a l’esforç del servei de 
farmàcia hospitalària”, diu.

“Però, sens dubte, l’autèntic desafiament i 
el major assoliment va ser l’adaptació a la 
nova situació dels professionals sanitaris i, 
especialment, dels professionals d’inferme-
ria que van liderar la unitat i que encara avui 
continuen fent-ho”, destaca amb cert orgull 
la directora que també és infermera.

“Preservar el staff de la Unitat de Semicrí-
tics per a la posada en marxa de la Uni-
tat de Crítics Covid-19 i comptar amb la 
incorporació dels professionals de l’àrea 
d’Urgències i del Bloc Quirúrgic va resultar 
avantatjós. Aquests professionals compten 
amb una major capacitació per al maneig 
de la patologia crítica, al mateix temps que 
estan més familiaritzats amb l’entorn físic i 
els recursos tècnics d’una unitat d’aquestes 
característiques. També va ser clau el suport 
d’aquests professionals al personal amb 
menor experiència en aquestes àrees, de tal 
forma que no sols van realitzar una labor 
assistencial, sinó que també van exercir de 
docents a aquells professionals que es van 
incorporar de manera ràpida a la unitat”, 
reconeix l’Anna.
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A més, per satisfer les necessitats, aquests 
professionals van veure alterats els seus 
ritmes de treball, “passant a realitzar torns 
de dotze hores en períodes de dues setma-
nes i amb una setmana íntegra de descans, 
durant la qual continuaven donant servei a 
la unitat en cas de necessitats del servei” 
detalla Guiró. I tot això, destaca la infer-
mera, “amb la incomoditat i sobreesforç 
que comportava que pràcticament la to-
talitat de la jornada es desenvolupava de 

forma continuada amb els equips de protecció 
individual: granotes, ulleres o pantalles, doble 
guant, doble màscara, etc.”

Les professionals també van assumir el repte 
d’atendre persones en un entorn d’aïllament 
absolut, la qual cosa va suposar un esforç 
afegit. En aquest cas Guiró celebra que “els 
professionals no solament s’esforçaven per a 
la millora clínica del pacient, sinó també per a 
mantenir el seu estat d’ànim i suplir la falta de 

VITHAS LLEIDA



2021  MARÇ  inf  55

un
ita

ts

contacte amb el seu entorn i el dels seus éssers 
estimats. Objectius que van aconseguir amb es-
creix, fins i tot, malgrat els EPI, el cansament i la 
inquietud d’enfrontar allò desconegut.”

Mirant enrere, l’Anna pensa que “tot i els rep-
tes, dificultats, assoliments i esforços”; l’exer-
cici realitzat ja forma part de l’experiència 
professional i personal de tot l’equip. I, en de-
finitiva, es congratula que “una vegada més, 
s’ha posat de manifest la necessitat i la forta-

lesa del treball en equip. Hem demostrat 
la capacitat de resiliència de metges, infer-
meres i altres professionals de l’hospital, 
davant situacions crítiques; i hem sabut 
transformar les nostres instal·lacions i els 
nostres protocols de manera àgil i eficient, 
preservant en tot moment la seguretat de 
pacients i professionals i mantenint els 
màxims estàndards de qualitat assistencial 
possibles en circumstàncies tan complexes 
i canviants”.[]
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EL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA Balàfia-
Pardinyes-Secà de Sant Pere està d’aniver-
sari i és que aquest 2021, concretament 
el 8 de maig, fa 30 anys que va obrir les 
portes al públic. Tres dècades de dedica-
ció a la ciutadania, vetllant per la seva 
salut i amb un equip d’infermeria que, 
com el centre, va ser pioner a la ciutat de 
Lleida. D’aquelles primeres professionals 
de la infermeria, tres encara hi treballen. 
Són l’Esther Domínguez, l’Olga Teixidó i 
la Montse Solé, tres infermeres veteranes 
del primer CAP obert a la capital del Se-
grià. Elles expliquen, a través de la seva 
experiència, com van ser els inicis del cen-
tre i com ha evolucionat la infermeria en 
tot aquest temps.

ESTHER DOMÍNGUEZ  

“Al principi, la majoria 
d’infermeres no havien treballat 
a la comunitat i, a poc a poc, 
es va començar a desplegar el 
programa d’Atenció Domiciliària 
o el programa del pacient expert 
en TAO. Era una època que tot 
es feia en paper i els pacients 
disposaven de la seva història 
clínica, amb tapes blaves els 
homes i amb tapes roses les 
dones”. 

L’Esther Domínguez recorda el fred del pri-
mer dia que va començar a treballar al CAP 
Balàfia-Pardinyes-Secà de Sant Pere. Era el 2 
de maig de 1991 i, tot i ser primavera, era un 
dia més aviat d’hivern. Al clima se li sumava la 
fredor de l’edifici que, tot just, s’havia acabat 
de construir i “no estava assecat”, diu l’Est-
her. Tot i això, l’eufòria per posar en marxa el 
centre feia que aquest contratemps passés a 

“CAP Balàfia, 
Pardinyes, Secà de 

Sant Pere: pioner de 
l’Atenció Primària a 
la ciutat de Lleida”

text Sara Bobet 

foto MISSATGES
MIQUEL FLORES
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anys d’experiència professional en diferents 
àmbits. Es va iniciar com a infermera interina 
d’APD (Assistència Pública Domiciliària) l’any 
1978 a Bellcaire d’Urgell. D’aquells temps re-
corda el suport de la gent “perquè encara no 
estava preparada per desenvolupar un treball 
comunitari” i a més, “hi havia l’inconvenient de 
viure al poble o estar de guàrdia 24 hores al 
dia”, comenta. Vuit anys més tard, ja titular de 
la plaça per oposició, va entrar per concurs de 
mèrits a l’UVI de l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova (HUAV), treball que va realitzar 
fins al 1991 quan va decidir optar a una plaça 
pel nou CAP moguda, sobretot, pel seu bagat-
ge i les teories sobre salut pública que la van 
dur a desenvolupar el seu rol com a infermera 
d’Atenció Primària (AP).

“Abans de la inauguració”, diu l’Esther, “es van 
fer diferents reunions amb tots els professio-
nals que havíem de posar en marxa l’ABS i el 
dia 2 vam començar a treballar a porta tanca-
da, col·locant material i organitzant la feina”, 
recorda. “Tots estàvem expectants. Al comen-
çament teníem pocs usuaris perquè la majoria 
de pacients encara anaven a altres ambulatoris. 
De mica en mica, però, van venir a inscriure-s’hi 
i amb la reforma sanitària ja es va assignar a 
cada usuari un metge i un CAP.”

D’aquells primers temps l’Esther recorda que 
la majoria d’infermeres no havien treballat a 
la comunitat i, a poc a poc, es va començar a 
desplegar el programa d’Atenció Domiciliària o 
el programa del pacient expert en TAO. Era una 
època on es treballava com a UBA (Unitat Bàsi-
ca Assistencial) formada pel metge i la inferme-
ra o infermer. Un temps on tot es feia en paper 
i on els pacients disposaven de la seva història 
clínica, amb tapes blaves els homes i amb ta-
pes roses les dones. A més, des del centre, es 
feien càrrec de les analítiques pròpies i també 
de les de l’HUAV i van acollir els serveis PADES 
(Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de 
Suport) i de Planificació Familiar fins que van 
marxar a l’HUAV. Domínguez rememora que 
les infermeres de pediatria del centre van des-
plegar els programes del ‘Nen Sa’ i ‘Salut i Es-
cola’, uns programes que segueixen operatius 
actualment. 
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diverses qüestions. D’una banda, la formació 
rebuda des de l’ICS, com la referent a la Taxo-
nomia NANDA i en el model de valoració de 
les necessitats de Virginia Henderson que van 
desplegar per tot el territori; un model que ara 
està sent substituït pel programa ARES; o la 
formació rebuda per fer la valoració integral del 
pacient i el cuidador. Ja més recentment, s’ha 
treballat per donar formació a les residències 
sociosanitàries que es troben dins de l’ABS per 
la gestió de ferides cròniques. També hi ha ha-
gut formació diabetològica, d’hipertensió ar-
terial, ATDOM, vacunes, cura d’úlceres/lesions 
per pressió i en les úlceres d’EEII o Pacient Ex-
pert. D’altra banda, Domínguez destaca el lide-
ratge de dues infermeres que han estat al cap-
davant de la gestió del CAP: la Cristina Farràs i 
la Sandra Guerrero que n’és l’actual directora.

OLGA TEIXIDÓ

“Els primers sis mesos 
passàvem consulta metges/
pediatres i infermeres tots junts 
fins que, el 2 de novembre 
d’aquell 1991, ens vam separar 
i cada professional estava 
a la seva consulta. Va ser 
llavors quan la infermeria va 
començar a caminar sola, cosa 
que mai havia fet abans. Va ser 
tot un repte”. 

Els cinc dies previs a l’obertura al públic del 
CAP, l’Olga Teixidó els va passar planificant i 
organitzant amb gran expectació i alguns ner-
vis davant el nou repte que se’ls presentava. 
Recorda que van ser cinc dies intensos en què 
no es va treure l’abric dins del CAP perquè “feia 
molt de fred”. Teixidó venia de treballar a l’UCI 
de l’HUAV i no tenia cap experiència en Atenció 
Primària, “només havia fet formació teòrica a 
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través d’alguns cursos i vaig arribar al centre 
per concurs de mèrits com tothom”, diu. 

Al principi, l’equip no es coneixia perquè venien 
de diferents llocs, però el fet de tenir els matei-
xos neguits i problemes els va unir de seguida 
i van fer pinya. “Els horaris”, rememora l’Olga, 
“eren de torn de matí o de tarda, tot i que l’ho-
rari d’obertura del centre es va anar modificant 
a través dels anys. Els primers sis mesos pas-
sàvem consulta metges/pediatres i infermeres 
tots junts fins que, el 2 de novembre d’aquell 
1991, ens vam separar i cada professional es-
tava a la seva consulta. Va ser llavors quan la 
infermeria va començar a caminar sola, cosa 
que mai havia fet abans. Va ser tot un repte”, 
ressalta Teixidó. I és que el centre va ser pioner 
a la ciutat de Lleida en aplicar la Reforma de 
l’Atenció Primària (Decret 84/1985), tot i que la 
primera àrea bàsica de Lleida es va implantar el 
1987 a les Borges Blanques. “Vam començar a 
atendre infants a pediatria fins als catorze anys 
i, dos anys més tard, van arribar els primers 
estudiants de medicina i infermeria passant el 
CAP a ser centre docent. També vam ser el pri-
mer centre de la ciutat en tenir consultes d’in-
fermeria per atendre l’usuari crònic. Vam obrir 
un camí que, evidentment, ha millorat moltís-
sim amb els anys i les aportacions de tots els 
altres CAP”, recorda l’Olga.

D’aquestes tres dècades queda sobretot el can-
vi profund de la infermeria que ha passat, entre 
altres coses, a tenir autonomia. L’Olga explica 
que “ara estem molt involucrades en les acti-
vitats de salut dels nostres barris i tenim la res-
ponsabilitat del seguiment del malalt crònic. A 
més, durant tots aquests anys, hem col·laborat 
o dut a terme programes com la ‘Consulta de 
Tabaquisme’, el ‘Pacient Expert de TAO’, la va-
cunació contra la grip a les associacions de veïns 
i la vacunació escolar, el programa ‘Salut i Esco-
la’ als instituts de secundària de la nostra àrea, 
el programa ‘Nereu’, el programa ‘Nen Sa’, 
hem fet xerrades a les escoles i hem col·laborat 
amb les associacions veïnals (amb xerrades, set-
manes culturals, activitats lúdiques i esportives) 
i hem fet tallers de massatge infantil (amb la 
llevadora) durant deu anys. Ara, però, els pro-
grames estan congelats, ja que la prioritat és 
la Covid-19”, diu aquesta infermera pediàtrica.

MONTSERRAT SOLÉ

“Al començament, tot s’havia de 
decidir: com fer les visites, com 
atendre els pacients a domicili… 
Vam haver de crear les consultes 
i fer formació en patologies 
cròniques. En aquell moment, 
i pas a pas, vam anar mostrant 
què podíem fer les infermeres 
per la població, més enllà de 
punxar o ajudar a fer receptes, 
coses que evidentment, vam 
seguir fent”.

La Montserrat Solé va arribar al CAP amb mol-
ta il·lusió. Tot era nou i tot estava per fer. Entra-
va amb l’experiència d’haver treballat diversos 
anys com a infermera rural i també com a infer-
mera d’Urgències a l’HUAV. Dos camps que es 
complementaven i que l’havien experimentat 
com a infermera. Dels primers anys en un petit 
poble de les Garrigues havia après, sobretot, a 
valorar la importància de l’atenció domiciliària. 
“Cada dia, després de la consulta, anava amb 
el metge als domicilis a visitar els pacients amb 
patologia aguda i, cada quinze dies, visitàvem 
al seu domicili aquells que no podien sortir de 
casa. Així coneixia de primera mà el pacient, 
el seu entorn familiar i s’aclarien dubtes i pro-
blemes potencials. Aquest contacte directe du-
rant sis anys em va servir moltíssim”, explica la 
Montse. Després va començar a treballar al ser-
vei d’Urgències de l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova de Lleida; una etapa de sis anys que 
li va aportar experiència en altres àmbits. “Veu-
re molts pacients diàriament, amb patologies 
diverses i algunes de gravetat que implicaven 
actuacions ràpides em va donar un bagatge 
molt important en moltes qüestions”, diu Solé. 

“Quan es va posar en marxa la reforma del 
sistema sanitari”, explica la Montserrat, “vaig 
pensar que era el més semblant al que havia 



62  inf  MARÇ  2021

en
tre

vis
ta fet com a infermera rural i m’hi vaig presen-

tar. Era un canvi important perquè els usuaris 
tindrien un metge o metgessa, i també una 
infermera o infermer, de referència. A més, el 
centre d’Atenció Primària disposaria de treba-
llador social i odontòleg per la població assig-
nada. Al començament, tot s’havia de decidir: 
com fer les visites, com atendre els pacients a 
domicili,… Vam haver de crear les consultes i 
fer formació en patologies cròniques. En aquell 
moment, i pas a pas, vam anar mostrant què 
podíem fer les infermeres per la població, més 
enllà de punxar o ajudar a fer receptes, coses 
que evidentment, vam seguir fent. Es tracta-
va d’evolucionar i, per això, vam començar a 
buscar protocols per veure com treballaven en 
altres llocs de Catalunya on ja havien posat en 
marxa algun CAP”, diu Solé.

Un dels primers protocols que es va desenvolu-
par al CAP va ser el de l’ATDOM. Precisament la 
Montserrat Solé en va ser la referent del centre, 
motiu pel qual va participar en l’elaboració del 
protocol d’actuació desenvolupat amb infer-
meres de tota Catalunya. “El document va ser 
un punt de partida per poder actuar en el do-
micili. Va ser una formació enriquidora que des-
prés va servir per actuar en el territori perquè, 
l’atenció domiciliària no és només anar a un 
domicili a fer una cura o punxar un injectable; 
es tracta de valorar el pacient, les seves patolo-
gies, necessitats, la seva família… I incidir tam-
bé en l’aspecte de la prevenció”, explica Solé.

De tots aquests anys, aquesta infermera recor-
da com un gran avenç la creació de la figura de 
la Infermera d’Enllaç, punt de connexió entre 
l’HUAV i el CAP. “S’establia així una relació direc-
ta que facilitava una resolució més ràpida i mi-
llor dels problemes dels pacients”, diu Montse 
Solé que recorda com un dia que va contactar 
amb un dermatòleg de l’HUAV per preguntar-li 
com podia resoldre un problema en un domici-
li, amb una pacient de cent dos anys allitada de 
feia anys, per no haver de traslladar-la a l’hos-
pital. “Va quedar meravellat i va dir que sempre 
que ho necessités, li truqués per resoldre dub-
tes”, recorda Solé. “D’aquests inicis ara tenim les 
Gestores de Casos que porten patologies que 
necessiten un seguiment més precís i, en molts 
moments, un contacte directe amb l’HUAV”.
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El CAP Balàfia-Pardinyes-Secà de Sant Pere és 
història viva de l’Atenció Primària a Lleida. En 
tot aquest temps ha passat de donar servei a 
19.000 persones, a les prop de 29.000 que el 
tenen ara com a centre de referència. Els pri-
mers anys es donaven fins a 50 números de 
visita per cada metge al dia i, com anècdota, es 
recorda que el primer dia d’obertura al públic, 
un popular senyor de la zona conegut com “en 
Joan de la barretina”, va aconseguir el número 
1 per visitar-se. El primer any va ser molt intens 
i molt marcat per l’elaboració de protocols. Un 
dels primers va ser el d’atenció als accidents 
redactat a causa d’un atropellament que va 
tenir lloc davant del centre i que va implicar 
directament molts professionals que, fins i tot, 
van haver d’aixecar el vehicle per socórrer la 
víctima atrapada. L’experiència va ser tan dura 
que van decidir establir el protocol d’actuació 
en aquests casos. 

La implicació dels professionals del centre és un 
aspecte rellevant, com ho mostra, per exemple, 
que en els primers anys les històries clíniques 
eren en paper i s’arxivaven per data de creació. 

Amb el temps es va veure que era més operatiu 
ordenar-les per data de naixement del pacient. 
Així doncs, un diumenge, tots els professionals 
van anar al CAP per canviar aquest criteri i or-
denar les històries pel nou criteri d’identificació 
que es va mantenir fins a la informatització del 
sistema.

En aquests anys s’han patit robatoris i també 
actes vandàlics. Un d’aquests actes, comès per 
uns adolescents, va ser trencar els fanals de 
davant el centre. Com a mesura de rescabala-
ment, el jutge va imposar als autors fer treballs 
comunitaris al CAP durant una setmana. Quan 
van acabar, els menors van demanar de seguir 
col·laborant amb el centre.

Si alguna cosa destaca també del CAP Balàfia-
Pardinyes-Secà de Sant Pere és la bona relació i 
col·laboració que s’ha mantingut des de sem-
pre amb les organitzacions veïnals d’aquests 
tres barris. Una relació que ha permès fer mol-
tes activitats educatives de manera conjunta i 
que produït un gran benefici en la comunitat.[] 

 30 anys d’anècdotes

EL PRIMER EQUIP PROFESSIONAL DEL CAP BALÀFIA-PARDINYES-SECÀ DE SANT PERE (1991).
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EQUIP INFERMERIA 
DEL CAP BALÀFIA,
PARDINYES, SECÀ 
DE SANT PERE 
11/03/2021

ADULTS
LAURA CABRERA MITJANA
M. ESTHER DOMÍNGUEZ TORRES
NÚRIA FARRÉ PAGÈS
LAURA FARRÉ GARCIA
SANDRA GUERRERO GONZÁLEZ
MONTSERRAT SOLÉ ISANDA
MARTA MORELL PARDO
M. ÀNGELS NAVARRO CASCÓN
MÓNICA NEGRILLO FALCÓ
M.TERESA OLIVÉ MASOLET
MIREIA ORTIZ VALLS
LOURDES TERÉS VIDAL
ROSER ROIG TRIBÓ
ROSA MARIA ROURE MURILLO
EVA Mª SÁNCHEZ SANTOS
LUIS SANTIAGO CABEZA
ARES VICTORIA GARCIA PEÑALVER
MARIA TERESA GODIA PI
IÑIGO HERNÁNDEZ MADURGA
RICARD NOCETE HERNÁNDEZ
NEUS ORTS PASCUAL
MERITXELL ROS MANUEL
AIDA SANS ATERO
BENJAMÍN J. SANZ MONGUILOT

PEDIATRIA
LAURA GUIX CLIVILLÉ
ISABEL QUINTAS PÉREZ
OLGA TEIXIDÓ SENAR
ISAURA FARRÉ BESO
MAGDALENA BARBERA FARRÉ

LLEVADORA 
MARTA CLIVILLÉ FIGUERAS
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L’EDIFICI
El CAP Balàfia-Pardinyes-Secà de Sant 
Pere és obra de l’arquitecte lleidatà 
Ramon Maria Puig Andreu. L’edifici es 
desenvolupa en una sola planta, sen-
se necessitat de grans espais, a partir 
d’un eix central que recorre el centre 
d’extrem a extrem i dóna accés a les 
diverses dependències. L’entrada es 
troba al punt mitjà i, al llarg de l’edi-
fici, hi ha diferents parts que donen 
lloc a volums i dimensions diferents 
que queden reflectides des de l’exte-
rior. Just per sobre del corredor s’ele-
va la coberta que permet l’entrada de 
llum, natural o artificial. Les façanes 
exteriors no tenen obertures, però te-
nen unes gelosies que permeten l’en-
trada de sol a l’hivern i impedeixen la 
seva entrada a l’estiu.

L’edifici ha estat testimoni de la 
transformació del barri, ja que quan 
es va construir, el solar ocupat ara per 
l’Escola Oficial d’Idiomes i el pavelló 
Barris Nord, era una torre amb galli-
nes que sovint rondaven per la vora 
del CAP. Aquest espai era utilitzat 
d’aparcament i, també, era el lloc on 
alguns professionals anaven a esmor-
zar i relaxar-se.
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Dinamització
8M Dia de la Dona
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cavalcada
2020

Lleida 
honora els 

sanitaris amb una 
“Infermera maga”

Anna Jimenez 
Rei Melcior ©Paeria

Florence Nightingale
al CAP Rambla de Ferran

Verònica Cabiscol
llevadora
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Un projecte 
d’Albert 
Potrony

Només Morim 
Una Vegada
3 i 4 De Febrer 2020

“Tinc la intenció de viure per sempre o morir en l’intent”, Groucho Marx.

Molts de nosaltres vivim d’acord amb aquesta premissa. Però, un cop la pandèmia remeti, ens 
podrem permetre continuar vivint d’esquena a la mort? ‘Només morim una vegada’ és una lec-
tura pública dramatitzada, que va tenir lloc els dies 3 i 4 de febrer. Un recull polifònic ple d’hu-
mor, ràbia i tendresa per reflexionar, de manera col·lectiva, sobre la importància de reconèixer 
la mort com un esdeveniment únic i intransferible de la nostra vida. Aquesta performance és 
part del projecte ‘La bona mort’, liderat per l’artista Albert Potrony, amb la col·laboració del 
Centre d’Art la Panera de Lleida i el suport d’Art for Change 2019 de l’Obra Social ”la Caixa”. 
Els materials i textos són fruit de la recerca i la producció col·lectives dutes a terme pel grup 
de treball del projecte, format per artistes, sanitaris, estudiants, experts en l’acompanyament 
del dol, persones interessades a trobar eines per dignificar el darrer tram de la vida i professors 
universitaris.[]

©Jordi V Pou
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Imatge Corporal 
Dels Adolescents

 
Eva M. Artigues, Mercè Pollina

i Glòria Tort

LES INFERMERES de l’Atenció Primària de Lleida 
i de l’Anoia i investigadores de l’Institut d’In-
vestigació en Atenció Primària Jordi Gol i pro-
fessores de la FIF-UdL, Eva M. Artigues, Mercè 
Pollina i Glòria Tort han publicat l’article ‘El 
significat i els factors que influeixen en el con-
cepte de la imatge corporal: revisió sistemàti-
ca i metaetnografia des de la perspectiva de 
l’adolescència’ a la prestigiosa revista científica 
International Journal of Environmental Researc-
hand Public Health.

Les autores de l’estudi parteixen de la base que 
l’educació que rep el col·lectiu adolescent so-
bre l’acceptació de la pròpia imatge és, en ter-
mes generals, poc efectiva. Aquest fet pot pro-
vocar una insatisfacció entre els i les joves que 

pot derivar en comportaments poc saludables. 
Després d’avaluar estudis realitzats durant més 
de deu anys, l’article se centra en sis aspectes 
clau: la pròpia percepció de la imatge corporal, 
les opinions dels amics i amigues, les opinions 
de la família, aspectes de l’àmbit escolar, ex-
pectatives creades pels mitjans de comunicació 
i les estratègies, pràctiques i cura de la imatge 
corporal.

A partir d’aquests paràmetres, les investigado-
res han desenvolupat un model explicatiu del 
desenvolupament de la imatge corporal que 
ha de permetre implementar noves estratègi-
es i programes per aconseguir promoure una 
imatge corporal saludable entre el col·lectiu 
adolescent.[]
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LA REVISTA INF DIGITAL A www.coill.org

Donada la bona acollida de l’edició digital i unida a la voluntat 
del COILL de vetllar pel medi ambient, si ho desitgeu, a partir 
d’ara us podeu donar de baixa de l’edició en paper enviant un 
correu electrònic a coill@coill.org, indicant l’assumpte “Baixa 
edició paper INF”. 

Tot i això, pensem que l’adaptació ha de ser progressiva i 
adequada a la realitat tecnològica del col·lectiu, perquè ningú 
no es ‘desconnecti’. Així que, si no manifesteu el contrari, la 
continuareu rebent a casa en edició impresa.              Gràcies!




