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La presidenta de les Infermeres de Lleida, Mercè Porté, i el dels metges, Ramon Mur, van reivindicar
en els seus discursos la necessitat de corregir les “anomalies” del sistema de salut, ja sigui la manca
de recursos econòmics i humans, l’excés de tasques administratives d’alguns col·lectius en detriment
de les sanitàries, el fet que no es comparteixin prou les dades entre comunitats autònomes o que els
sectors més vulnerables siguin sempre els més perjudicats.

Però, a les acaballes de 2019, tot va començar
a canviar. I parlo del 2019, perquè els primers
casos de Covid-19 a la Xina, van preocupar els
professionals de la salut. Infermeres i infermers,
metges i metgesses... estàvem a l’expectativa.
El 30 de desembre, ja eren moltes les persones
emmalaltides amb febre alta i pneumònia i ingressades en els hospitals de la ciutat central de
Wuhan. I tot això passava mentre en la nostra
memòria emergia el SARS-Cov1, originat també a la Xina, a la província de Canton, el 2002.

A continuació, transcrivim el discurs de la presidenta del COILL, Mercè Porté.

DISCURS PREMI ALFONS DE BORJA D’ALUMNI UdL 2020
AL COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERES I INFERMERS DE LLEIDA
I AL COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE LLEIDA.
per MERCÈ PORTÉ I LLOTGE,
presidenta del COILL

Magnífic Rector de la Universitat de Lleida, Dr.
Jaume Puy i Llorens; president de l’Associació
d’Antics Alumnes i Amics de la Universitat de
Lleida, Sr. Josep Maria Moragues i Serna; president del Col·legi Oficial de Metges de Lleida
i company, Dr. Ramon Mur i Garcés, membres
d’Alumni, infermeres i infermers, metges i metgesses, senyores i senyors:
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Lleida agraïm la concessió d’aquest Premi Alfons de Borja 2020, guardó que ens honora
compartir amb els nostres companys i companyes del Col·legi Oficial de Metges de Lleida i
que l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de
la Universitat de Lleida ens atorga a casa seva,
casa que també és la nostra: la Universitat de
Lleida.
Perquè la casa és la llar. La llar on hom troba
recer. És per això que, durant aquest últim any,
són molts els moments que infermeres i infermers de Lleida hem girat la mirada cap aquesta
universitat. Buscant-hi respostes i coneixement
en tot el que havíem après per entomar aquesta pandèmia que vessa tantes vides i llàgrimes.
I d’aquesta cerca us parlaré:
6

inf AGOST 2021

CAPÍTOL I
“El que no ens van ensenyar”
Recordo els primers dies de facultat. La grandària de l’espai, de les aules... El tràfec de noies
i nois carregats de llibres i il·lusions que, encuriosida, vivia cada dia com una descoberta.
Aprendre, aprendre molt perquè la meva vocació, cuidar les persones, no fos un somni. Amb
els dies, amb els anys, tot prenia un nou caire.
Més seré, més seriós: el curiós efecte que el coneixement produeix en un cervell que, segur de
qui ara en sap, embolcalla les inseguretats, la
por... I amb aquesta tessitura, m’hi van declarar infermera ‘professional’. Sí, ‘professional’.
Sabeu, per experiència pròpia, que molts venim
a aquest món amb la professió ‘instal·lada de
sèrie’.
I així, envoltada d’infermeres i infermers que
–com jo mateixa– ja havien fet aquesta metamorfosi, m’hi he passat les tres últimes dècades
fent el que més m’agrada: tenint cura de les
persones. Us mentiria si us dic que tot anava
bé sempre, però els problemes, les situacions
crítiques… eren controlables.

Si vam arribar tard o no, és una pregunta a la
qual haurem de donar resposta, però el cert és
que vam iniciar una contrarellotge amb la declaració per part de l’Organització Mundial de
la Salut de l’Emergència de Salut Pública d’Importància Internacional per la SARS-Cov2, el 30
de gener de 2020. Tot just, un dia abans de la
confirmació del primer cas positiu per Covid-19
a Espanya, per aterrar l’11 de març en una declaració de Pandèmia Mundial.
El 2020 havia de ser per a nosaltres un any de
celebració. Declarat Any Internacional de la
Infermera i de la Llevadora, i des del Col·legi,
havíem preparat un programa d’activitats, en
sintonia amb el Consell d’Infermeres i Infermers
de Catalunya, El Consejo General de Enfermería
i el International Council of Nurses. Estavem il·
lusionades per compartir la celebració amb la
ciutadania, amb els nostres veïns i veïnes de les
terres de Lleida, que són el centre de la nostra cura infermera. I molt il·lusionades, també,
perquè participàvem del moviment Nursing
Now® que connectava totes les infermeres del
món, entorn del bicentenari del naixement de
Florence Nigthingale, precursora de la infermeria moderna.
Aquesta visibilització infermera prevista per al
2020, va començar a esdevenir un mal somni
quan el 14 de març, es declara l’estat d’alarma en un escenari, si em permeteu la paraula, esperpèntic. Casos i casos de Covid-19 es
multipliquen arreu, en residències, hospitals,
centres de treball... I, els sanitaris, emmalaltint
a una velocitat vertiginosa. No érem capaços
ni de tan sols protegir els espais assistencials
per atendre les persones contagiades. És més,
ni tan sols disposàvem dels equips de protec-

ció individual mínims per no esdevenir vector
de contagi per als pacients que assistíem o per
a la nostra mateixa família. I allà estàvem les
infermeres, visibles com mai i, també, com els
nostres companys sanitaris i resta de treballadors dels centres de salut i residències, més vulnerables que mai.
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MÉS INVERSIÓ en salut i un canvi de model econòmic i social més sostenible i més respectuós amb la
natura van estar dues de les reclamacions que van fer els col·legis oficials d’Infermeres i Infermers i
de Metges de Lleida, en l’acte de lliurament del Premi Alfons de Borja 2020 que els va atorgar l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida (Alumni UdL), celebrat el passat 26 d’abril.

Recordo la por d’aquells dies, però recordo
encara més la frustració. Això no podia estar
passant. Nosaltres, professionals de la salut i no
teníem respostes ni alleujament per una població aterrida, que romania a casa sense qüestionar les nostres decisions, convençuda que
deixar-nos fer i pausar la seva vida, era el que
tenien a l’abast per ajudar-nos. Un sacrifici del
qual encara no hem pres consciència. Ni dels
beneficis que ens va atorgar com a sanitaris per
centrar-nos en aquesta nova malaltia; ni de l’alt
cost que els ha suposat i que ja comencem a
detectar en les consultes d’Atenció Primària,
dels hospitals, de les unitats especialitzades de
crònics, dels serveis de salut mental i addiccions o de violència de gènere. Una situació que,
com a societat, hem de revertir amb urgència.
Tornant al relat de la pandèmia i a aquest sentiment de frustració, els primers dies de confinament se succeïen mentre els professionals
de la salut ens organitzàvem per atendre tots
els fronts que teníem oberts que no eren pocs.
Si parlem de ciència, quan els resultats no ens
acompanyaven i l’evidència collava, fiscalitzàvem cadascuna de les lliçons que teníem apreses: revisàvem els nostres coneixements, els posàvem en comú i, com ‘advocades del diable’
(si m’ho permeteu els lletrats i lletrades de la
sala), qüestionàvem cada protocol, cada tractament... amb l’esperança de salvar una vida més.
I és que la pràctica clínica es va complicar de
tal manera que el sistema col·lapsava i els problemes més punyents com ara el model sociosanitari no integrat, la manca de llits en les
unitats de Cures Intensives i de Crítics, el dèficit
de sanitaris –molt especialment d’infermeres
i infermers– o la manca de recursos i equipaments com els respiradors o els famosos equips
de protecció individual; no tenien solució immediata.
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Una de les lliçons apreses és que és impossible que una persona
ocupi el centre en salut si se li atorga una posició esbiaixada en
altres àmbits de la vida. La salut no és una etiqueta que hom
enganxa a qui accedeix als serveis assistencials. La salut és un dret
universal que es construeix i creix, dia a dia, si les condicions li són
favorables. Aquestes condicions, el que nosaltres denominem determinants socials de la salut, són innegociables en una societat
que s’estima avançada.
Les primeres alertes que vam llançar els sanitaris, identificaven
precisament la situació de vulnerabilitat d’aquestes persones i
col·lectius, perquè sovint són estructurals. Una situació especialment greu la de les residències infradotades, la de la població
immigrada en situació irregular o la de les famílies que ni tan sols
disposen d’aigua corrent per a una correcta higiene. I em direu,
això ja venia d’abans. És clar que sí, però em voleu dir quin model
de societat és aquest que construeix el benestar d’uns a càrrec de
la salut dels altres? Nosaltres, que ens hem format en un centre
humanístic com és aquesta Universitat de Lleida, serem capaços
d’acceptar un model que invisibilitza les persones? Que les fa sentir prescindibles?
Com a persona i com a infermera, em nego; i a tots vosaltres,
com a professionals de disciplines diferents, us dic que cal invertir en salut i cal fer-ho ja. I us ho dic perquè sé de la vostra
preocupació per la conjuntura tan crítica que vivim. Però aquesta
pandèmia no es tracta de triar entre economia, cultura, oci… i
salut. Perquè només les persones sanes podem tirar endavant un
sistema acceptable on cadascú desenvolupem el nostre projecte
de vida individual i, alhora, facilitem un model col·lectiu.

Doncs, avui us dic que han estat dies duríssims, dies de mort i
de desesperació que, com molt bé saps Ramon, també han estat
llavor d’un nou model gestat pels professionals de la salut i que
desitjo que tinguem el coratge i la capacitat d’encomanar a la
resta de la societat. Model sobre el qual vull reflexionar amb tots i
totes vosaltres i que, amb el permís, dels meus companys metges
i metgesses, exposaré des de la perspectiva de la cura infermera.

Una altra de les lliçons apreses és que l’actuació col·laborativa de
professions afins multiplica exponencialment el nostre potencial i
té un efecte pal·liatiu sobre la manca de recursos. Una mancança
inexplicable per un país que forma professionals excel·lents, però
no sempre els dota de les eines necessàries per desenvolupar les
seves capacitats amb plenitud. Des de la nostra experiència, us
diré que el treball en equips multidisciplinaris és un model assistencial habitual en el camp de la salut, amb professions i especialitats perfectament estructurades. I també us diré que el model
va anar en orris quan la pandèmia va canviar el perfil i la tensió
assistencial. En aquest sentit, avui no puc més que agrair la generositat i elasticitat amb què companys de totes les professions
i especialitats vam assumir els canvis de rol diaris que un dia ens
situaven a peu d’UCI i l’endemà en planta Covid-19 o prestant
serveis de teleassistència per atendre tothom.

El màxim principi ètic de la cura infermera és vetllar perquè la
persona romangui en el centre. Us podria dir ‘en el centre del
sistema de salut’, però no faria honor als meus valors com a infermera i ometria la transversalitat de la nostra professió.

Us animo a traslladar aquesta dinàmica a les vostres professions,
a incorporar talents diferents i valuosos als vostres projectes. I
també us encoratjo a incorporar valors saludables en el vostre
àmbit professional. Salut laboral, salut emocional... els vostres

Però, i avui?

CAPÍTOL II
“Les lliçons apreses”
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En el marc d’aquesta crisi mundial, amb els recursos sanitaris
atrapats en un mercadeig internacional que ens negava el subministrament, el sisè dia de confinament, les Infermeres de Lleida
teníem operativa la ‘Campanya de Material per a Centres Assistencials’ del Col·legi. Una iniciativa que ens enorgulleix profundament i que va ser decisiva per protegir i salvar alguna vida més,
principalment, les de les persones que viuen i treballen en les
residències. Amb sentiments oposats, d’una part la satisfacció per
poder ajudar-les i de l’altre la rauxa per veure que res no era suficient; en pocs dies vam aconseguir aplegar voluntats al voltant
de la iniciativa. Voluntats professionals, com la col·laboració de
metges i infermeres, col·legis que vam organitzar la campanya
conjunta de crowdfunding ‘A Lleida, superarem la Covid-19 amb
tu!’, per a la recollida de fons; També vull fer menció del suport
d’aquesta Universitat de Lleida, de la mà dels companys del Grup
de Recerca en Energia i Intel·ligència Artificial de l’Escola Politècnica Superior i del Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura
de Precisió de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària; als
quals vull fer agraïment públic per les viseres d’impressió 3D fabricades quan aconseguir una mascareta era missió impossible, fins
i tot, en el mateix entorn sanitari. I així, amb recursos propis de les
nostres col·legiades, línies de producció pròpies i donacions que
destinàvem a la compra d’EPI quan teníem l’oportunitat d’accedir
al mercat, la confecció de proteccions per part dels grups de voluntariat i la cessió d’estocs de professionals i empreses de Lleida,
vam anar tirant. I dic ‘vam anar tirant’ sense cap desídia. Un any
plantades en el cor de la pandèmia, una paraula familiar entre els
professionals de la salut, però desconeguda en la pràctica. I no,
no estàvem preparades. Ni nosaltres, ni el Sistema de Salut, ni
els nostres governants i polítics. No teníem ni el coneixement ni
l’experiència per fer-hi front.
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inf 9

La tercera de les lliçons apreses em retorna a
aquesta casa, a la Universitat de Lleida i, molt
concretament, a la Facultat d’Infermeria. A les
dues últimes promocions d’infermeres i infermers, però també a les de metges, fisioterapeutes i tantes altres disciplines, que han hagut
d’exercir els seus primers dies en un clima completament hostil. Tot i avesades en pràctiques
curriculars, la incorporació al Sistema de Salut
ha estat per a moltes d’elles dramàtica.
Sabeu quant tarda un sanitari a enfrontar la
mort d’un pacient? La major part de nosaltres
anys i alguns, per la nostra especialitat o lloc
de treball, potser no ho fem mai. I això és el
que s’hi han trobat: mort, incertesa i molta por.
Una situació que a les professionals experimentades ens ha trencat el cor i, a moltes, ens deixarà seqüeles emocionals i físiques de per vida.
Llavors, com afectarà aquest sofriment a les
noves generacions? Em consta que tant infermeres i metges, com la resta de col·lectius que
treballem en salut, hem fet tot el possible per
acompanyar-les, per accelerar el seu aprenentatge... I tot, amb un únic objectiu, protegir-les
i protegir les persones que cuidem. La nostra
societat té un deute històric amb aquests joves
que no s’han amagat, que s’han incorporat en
un moment que el sistema no oferia cap garantia i han fet gala d’una formació i un codi
ètic que és una lliçó de vida per a tots nosaltres.
Per últim i com a darrera lliçó apresa, però no
menys important, us vull dir que preneu consciència de la necessitat d’aspirar a l’excel·lència
en les nostres professions; perquè aquesta essencialitat que avui reconeixeu als professionals
en primera línia de la lluita contra la Covid-19,
demà pot ser la vostra. Totes les professions
som igualment importants i, en un moment
o altre, per a una persona o altra, esdevenim
essencials, vitals. Tenim la formació, tenim les
eines, no els hi fallem.
10
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No vull acomiadar aquest discurs, sense reiterar l’agraïment del Col·legi Oficial d’Infermeres
i Infermers de Lleida a l’Associació d’Antics
Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida
per aquest Premi Alfons de Borja 2020. No és
possible anomenar les quasi 2.600 infermeres
i infermers col·legiades, mereixedores d’aquest
guardó, com també ho són les nostres famílies,
així com la resta de companys que treballen en
l’àmbit sanitari i als quals volem fer extensiva
distinció.
Només em queda agrair als meus companys de
la Junta de Govern del COILL la seva dedicació,
combinant la tasca assistencial amb el lideratge
d’un col·legi que ha vist la seva activitat multiplicada durant la pandèmia. Gràcies, Jordi Ballesté, Miquel Àngel Calderó, Mariona Rocaspana, Mercè Folguera, Anna Quintanilla, Lourdes
Terés, Anna Teixiné, Esther Rubinat i Annabel
Fernández. Res seria possible sense tots vosaltres, com tampoc ho seria sense la meva predecessora al capdavant de la presidència del
Col·legi i que tantes iniciatives va endegar en
els mesos més durs de la pandèmia, tot just
abans d’ocupar l’actual càrrec de directora general de Professionals de la Salut, la Montserrat
Gea. Moltes gràcies; Montse.

coil

editorial
projectes han de ser amables amb les persones
i la seva salut.

CAPÍTOL III
Agraïments i comiat

DIADA
"EL PRIMER QUE RECORDO, I TAMBÉ L'ÚLTIM,
ÉS QUE VOLIA TREBALLAR COM A INFERMERA"
FLORENCE NIGHTINGALE
FLORÈNCIA 1820 - LONDRES 1910)

INFERMERA PIONERA DE LA INFERMERIA MODERNA I CREADORA DEL PRIMER MODEL CONCEPTUAL D’INFERMERIA

En nom de les Infermeres de Lleida, us demano
que confieu en la ciència i en el coneixement.
I, també, en els professionals de la salut. Ara
mateix, estem immersos en la campanya de vacunació més gran que ha conegut la història.
Una campanya accidentada i contaminada per
les falses i mitges veritats que ens allunyen del
pensament crític que ens fa savis.
Les infermeres i infermers de Lleida us demanem el vostre suport per fer arribar aquest
missatge de tranquil·litat a tots els sectors de
la societat. Cuideu-vos, cuideu dels altres i no
oblideu les lliçons apreses.
Moltes gràcies a totes i a tots.
[Lleida, 26 d’abril de 2021]
2021 AGOST
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L’ESCULTURA
“LA DAMA DE LA
LÀMPADA” RET
HOMENATGE A LES
INFERMERES
El regal del COILL a les
Terres de Lleida, obra de
Ponsarnal, ja llueix als jardins
de George Orwell de l’Hospital
Universitari de Santa Maria
L’escultura “La Dama de la Làmpada”, obra de
Ponsarnal, es va inaugurar en el marc de la Diada 2021 de les infermeres de Lleida, celebrada
el passat 6 de maig. L’obra, regal del Col·legi
Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida per a
les Terres de Terres, està inspirada en Florence
Nightingale (1820-1910), considerada la precursora de la infermeria moderna i creadora
del primer model conceptual d’infermeria. La
presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i
Infermers de Lleida, Mercè Porté; l’alcalde de
Lleida, Miquel Pueyo; la directora general de
Professionals de la Salut, Montserrat Gea; el diputat de Salut de la Diputació de Lleida, Albert
Bajona; i el gerent territorial de l’Institut Català
de la Salut a Lleida, Ramon Sentís van participar en l’acte, al qual es va unir l’acte la junta
de govern del COILL, les directores d’infermeria
d’hospitals i centres de Lleida i representants
de diverses administracions.
L’escultura honora la professió d’infermera i, alhora, el bicentenari del naixement de Florence
Nightingale, en el marc dels actes de celebració
de l’Any Internacional de la Infermera i de la
Llevadora 2020 i el moviment mundial Nursing
Now®. La creació de Ponsarnal és una figura
de gairebé 3 metres que representa Nightingale amb una làmpada a la mà, en referència al
costum d’aquesta infermera de realitzar rondes
nocturnes amb una làmpada per atendre els

12

inf AGOST 2021

2021 AGOST

inf 13

L’AUTORA: PONSARNAL
(SARA PONS ARNAL)
Nascuda a Lleida el 1970, és llicenciada en
Belles Arts en l’especialitat d’escultura per la
Universitat de Barcelona (UB, 1997). Autora
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d’obres com l’escultura d’Anna Frank, el monument a Pi i Margall o la instal·lació del parc
homenatge a Pere Calders, totes elles situades
a la ciutat de Barcelona; combina la docència a
la UB amb una dilatada trajectòria d’exposicions i festivals d’art.
L’escultor Efraïm Rodríguez digué que “Ponsarnal és una escultora que es mou entre la llibertat creativa de qui entén l’art com una forma
de vida i el rigor d’una professional de l’art.

Una artista tot terreny que se sent còmoda amb
qualsevol material i tècnica. Quan treballa per

coil

coil

seus pacients. Al peu de l’escultura hi ha la inscripció “El primer que recordo, i també l’últim,
és que volia treballar com a infermera”, cita
atribuïda a Florence Nigthingale.

alguns dels seus encàrrecs, públics o privats,
sap adaptar la seva forma de fer el projecte,
deixant que la seva empremta personal quedi en un segon pla, cedint el protagonisme a
l’afortunat subjecte. Gran contrast amb la seva
obra més personal, on s’interessa pel que és
més profund i universal, dotant-ho d’un sentiment íntim i proper”.
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DIADA AL PATI
DEL CASTELL DELS
TEMPLERS DE
GARDENY
Gemma Espigares com a
investigadora principal, José
Tomás Mateos García, Marta
Font Garcia i Filip Bellon
s’enduen l’11a Beca al Millor
Projecte de Recerca Infermera
de Lleida, amb un treball
sobre el desplegament
de la Llei de l’Eutanàsia
Gemma Espigares Tribó com a investigadora principal, José Tomás Mateos García, Marta Font Garcia i Filip Bellon; formen l’equip
guanyador de l’11a Beca al Millor Projecte de
Recerca Infermera de Lleida, amb la proposta
d’estudi: “Desplegament de la Llei de l’Eutanàsia a Lleida: anàlisi crítica de l’experiència en la
cura infermera”, un guardó dotat amb 6000
euros.
D’altra banda, l’estudi “D’estudiants a infermeres sota pressió durant la pandèmia: Incorporació laboral d’estudiants d’infermeria durant
la primera onada de la Covid-19 a Espanya”,
amb Joan Blanco com a investigador principal,
va estar guardonat amb el primer premi del
XXIX Premi Josep M. Camps i Balagué d’Investigació d’Infermeria de Lleida; un guardó amb
una dotació de 1.800 euros i la inscripció al
“XXV Encuentro Internacional de Investigación
en Cuidados”.
El segon premi va ser per l’“Estudi de les emocions i dilema ètic en la presa de decisions dels
professionals sanitaris durant la pandèmia Covid-19”, d’Irene Espinosa i Gemma Amat, que
es van endur els 1.200 euros, mentre que el
tercer premi s’ha declarat desert.
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Les Infermeres de Lleida
recuperen la celebració de la
Diada, després de l’aturada de
2020 per la pandèmia
El lliurament d’aquests premis d’investigació
d’infermeria de Lleida va ser un dels moments
més destacats de la Diada 2021 de les Infermeres de Lleida que recuperava la presencialitat
al Pati del Castell de Gardeny. Una celebració
que es va iniciar amb la benvinguda del vicepresident del COILL, Jordi Ballesté i del tinent
d’alcalde i president de Turisme de Lleida, Paco
Cerdà. Ballesté va voler destacar la importància de recuperar la celebració presencial de la
Diada i posant en valor l’espai patrimonial on
se celebrava va fer un paral·lelisme dient que
“sovint, hem estat la diana d’aquesta pandèmia; però, alhora, hem estat l’escut per a centenars de milers de persones. Escut amb la nostra pràctica clínica. Escut amb la nostra atenció
domiciliària. Escut amb la nostra recerca. Escut
amb la nostra docència… I escut amb el nostre
Col·legi. Celebrem i sentim-nos orgulloses de
dir-nos infermeres i exercir una professió que
guarda les persones”.
Tot seguit, es va lliurar el XXVIII Premi Josep M.
Camps i Balagué i la 10a Beca al Millor Projecte
de Recerca que, proclamats el 2020, van veure
ajornat el seu reconeixement públic per causa
de la pandèmia. El primer premi va ser per Laura Fürstenheim i Gemma Amat pel treball “Anàlisi de la progressió de la malaltia renal crònica
en persones amb diabetis mellitus: perspectiva
clàssica versus una nova visió”.
A continuació, es va procedir a la lectura de
resultats de la 10a Beca sobre “Estudi clínic aleatoritzat sobre la utilització de l’adhesiu tissular
de cianoacrilat com fixació per catèters venosos
canalitzats amb tècnica micro Seldinger modificada”, dels autors Ferran Padilla, investigador
principal, Alejandro Bergua, Anna Escolà, Jordi
Farrero, Miriam Llauradó i Carme Serret.
18
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Infermeres i voluntats
en pandèmia
Entre els actes del programa va destacar l’homenatge i menció a les persones, entitats i
empreses que van col·laborar amb el COILL
en la lluita contra la Covid-19 i la campanya
de material sanitari per a residències i centres
assistencials. Reconeixement per a una llarga
llista d’aportacions que van arribar de la mà
de Bbraun Laboratorio, Consejo General de
Enfermería, Consell Local per la República Lleida, Farmàcia de Dalt , Ilab-17, Laboratori Grup
Ilerdent, Institut Dental Ilerdent, Investén-Isciii,
Irriga, Magicseo, Marina Rulló – Centre d’Estètica Rame, Mon Equip Perruquers, Pèl&Art
Perruquers, Prodontologic, Residència Verge de
Montserrat, Restaura La Moto, Texere GB Grup,
Toldos Torrente, Urgo Laboratoris i el Grup de
Voluntariat Zona ABSeròs; i que van recollir Blai
Torreguitart (Texere GB Grup) i Josep Miquel
Simó (Prodontològic), en representació.
I és que, des de l’inici de la pandèmia i davant
la manca de material, les Infermeres de Lleida
es van organitzar per comprar, recollir o produir EPI que va subministrar de forma regular una
cinquantena de centres. Molt destacat el paper
del voluntariat, amb els Corona Makers de la
Universitat de Lleida i les cosidores de “Cosim X
Tothom”, que van fabricar milers de viseres facials, mascaretes, polaines, barrets o bates confeccionades amb qualsevol material a l’abast.
Pel que fa a la Universitat de Lleida, l’àrea de
Compromís social, Igualtat i Cooperació –amb
Núria Camps com a coordinadora– va organitzar l’actuació dels membres de l’Escola Politècnica Superior (EPS) –Jorge Lampurdanes, Albert
Labodia; Jérôme Barrau, Jordi Palacín, Rosa Vaquera, Carles Mateu, Miquel Nogués i Joan– i
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) –Alex Escola i Jordi Gené–, junt amb
la Montserrat Gea, llavors vicerectora d’Internacionalització de la UdL i presidenta del COILL. El
reconeixement a la Universitat de Lleida, va ser
recollit per Núria Camps, Rosa Vaquera i Miquel
Noguès; alhora que Judith Roca, degana de la

20

inf AGOST 2021

2021 AGOST

inf 21

coil

coil

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, també va
adreçar unes paraules als assistents.
Molt emocionades, Jordina Cervera i Cèlia Esteve, van rebre la distinció en nom de les cosidores anònimes i a les que, la coordinadora
de la campanya del material del COILL Lourdes
Terés, va dir que “les infermeres i infermers de
Lleida ens sabrem refer de la por viscuda i recordarem, amb estima i gratitud, les bates de
plàstic que vam vestir aquells dies i que ens enviàveu embolcallades en frases d’ànim”. Ànim
al qual la vicesecretària del COILL, Mariona
Rocaspana, feia referència dient que “des del
Col·legi posem a la vostra disposició un servei
gratuït i confidencial de suport emocional i psicològic, en el marc del programa Retorn de la
Fundació Galatea, perquè totes les col·legiades
i col·legiats afectats pugueu fer aquest camí
de tornada a la normalitat. També les companyes que patiu seqüeles o la Covid persistent,
gaudiu d’un servei d’acompanyament integral
per fer front als problemes de salut, laborals
i personals que us ocasiona aquesta malaltia.
Recordeu sempre que les infermeres i infermers
de Lleida som una família i cuidem les unes de
les altres”.
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Homenatge a les infermeres
jubilades i benvinguda a les
noves col·legiades
La Diada també va donar la benvinguda a les
noves col·legiades i així com va fer un reconeixement a les infermeres jubilades dels anys
2019 i 2020, amb homenatge a Maria Montserrat Duch que fou membre de la Junta del
COILL i que va rebre el penjoll de la Florence
Nigthingale. La joia és una reproducció de
l’escultura “La Dama de la Làmpada”, obra de
Ponsarnal i inaugurada el matí de la Diada en
els Jardins George Orwell de l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida.
24
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El COILL anuncia la celebració
del Centenari del Col·legi
Miquel Àngel Calderó, va presentar el Centenari del COILL i va anunciar que l’entitat celebrarà
un programa d’activitats en commemoració de
l’efemèride.
Finalment, Divina Farreny, llavors gerent de la
Regió Sanitària Lleida i de la Regió Sanitària Alt
Pirineu i Aran, va obrir l’acte de cloenda i va
agrair a les infermeres la seva actuació exemplar durant la pandèmia. Felicitació compartida
per Mercè Porté, presidenta del COILL, que va
fer una crida a l’acció del col·lectiu perquè “les
infermeres estem cridades a recollir aquests
bocins que deixa la pandèmia i encolar-los per
bastir els ponts que han de connectar el Sistema de Salut amb la societat” i el va encoratjar
per desfermar “l’optimisme i la creativitat perquè amb aquests bocins diversos, construirem
el més bell pont de trencadís, tan real i tan
humà com ho és la nostra pròpia cura infermera”.[]

DIADA
“PREFEREIXO
MORIR DEU VEGADES
NEDANT CAP A
UN MÓN NOU,
QUE QUEDAR-ME
A LA PLATJA
DE BRAÇOS PLEGATS”
FLORENCE NIGHTINGALE
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el coill
avalua
la salut
emocional
de les
infermeres
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LA COMISSIÓ de Recerca del COILL va obrir el
passat mes de juny, una enquesta per avaluar l’estat emocional de les col·legiades i col·
legiats. Sota el nom “Infermeres: com ens
sentim?”, el Col·legi vol recollir les sensacions
i opinions de les infermeres i infermers per elaborar un perfil de la salut emocional del col·
lectiu.
Una radiografia que té per objectiu adequar,
ampliar o incorporar nous recursos, si s’escau,
al catàleg de serveis de suport emocional i psicològic que el COILL ja té a disposició de les
col·legiades de forma gratuïta.
Esther Rubinat, responsable de la Comissió de
Recerca del Col·legi, insisteix en la necessitat
“que les infermeres participin de forma massiva en l’enquesta, amb l’ànim que aquest perfil sigui el més real i útil possible, per protegir
les companyes i companys que es troben en
aquesta situació de vulnerabilitat”.
Les dades recollides es processaran des de
l’anonimat de les participants i el seu tractament servirà també per detectar els condicionants professionals, laborals o socials que fan
emmalaltir o creen desassossec emocional a les
Infermeres de Lleida.
“Són nombrosos els indicadors que la nostra
salut física i emocional està greument afectada, tant per la pandèmia com per altres factors
relacionats amb el nostre exercici professional i
que, malauradament i en casos més greus, fan
el salt esquitxant el nostre entorn personal i familiar. O posem fil a l’agulla i cuidem les unes
de les altres o ens enfrontarem a una generació
d’infermeres víctimes de “l’efecte Covid” –en
paraules de l’Annette Kennedy, presidenta de
l’International Council of Nurses– i amb molts
problemes per atendre al Sistema de Salut”, explica Rubinat.[]
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campanya

INFERMERES
I METGES
DEMANEN
A LA
POBLACIÓ
QUE ES
VACUNI

EL COL·LEGI Oficial d’Infermeres i Infermeres
de Lleida (COILL) i el Col·legi Oficial de Metges de Lleida (COMLL) són els promotors de
la campanya de vacunació contra la Covid-19
que, sota el lema “va! va! VACUNA’T”, pretén sensibilitzar la població lleidatana per vacunar-se. La campanya, que es va presentar el
passat mes de maig de la mà dels presidents
d’ambdues entitats, Mercè Porté del COILL i
Ramon Mur del COMLL; està dirigida als habitants de les regions sanitàries de Lleida i l’Alt
Pirineu i l’Aran i “vol conscienciar la ciutadania
de la importància de la vacunació; un acte de
responsabilitat individual que té efectes en la
salut pública comunitària”, ha dit Porté en representació de les infermeres. Per la seva part,
Ramon Mur ha destacat que “les vacunes de la
Covid-19 estan avalades per l’evidència científica i, com passa amb altres tractaments mèdics,
els beneficis que comporta la seva administració són superiors als riscos”.

Amb els hashtags #infermeresMetgesLleida i
#vavaVACUNAT i redireccionada a la web de
Salut on s’informa de les convocatòries de vacunació i s’accedeix a la petició de cita, la campanya es difon en mitjans de comunicació locals, així com en xarxes socials i portals digitals.
L’Ajuntament de Lleida també hi ha col·laborat
amb la cessió de diferents espais publicitaris.

La campanya “va! va! VACUNA’T” és una crida
urgent per fer aquest petit gest que ajudarà a
recuperar el dia a dia dels lleidatans, alhora que
reduirà, de ben segur, l’impacte social i econòmic negatiu provocat per la pandèmia. Tant el
COMLL com el COILL promouen la vacunació
centrant-se en aspectes necessaris com recuperar aspectes essencials de la vida com poden
ser la companyia de família i amics o la mobilitat, ajudant també a la recuperació de l’economia i els moments de lleure i oci que són vitals
per a la salut de les persones.

El COILL i el COMLL col·laboren estretament
des de l’inici de la pandèmia, per tal d’alleugerir l’impacte de la Covid-19 sobre la població i,
també, pal·liar la manca de recursos i tensió del
sistema de salut.
En aquesta ocasió, l’objectiu és animar la gent
perquè s’impliqui i l’assistència sanitària torni
als nivells de febrer del 2020, ja que si baixen
els contagis, disminuirà la pressió assistencial
i, conseqüentment, el sistema de salut podrà
oferir una millor atenció en cas de necessitar-ho. A més, les vacunes han demostrat la
seva seguretat, amb un ús avalat per la comunitat científica i els organismes internacionals
que han conclòs que els beneficis són superiors
als riscos. Tenint en compte que, amb la vacuna, es redueix la possibilitat de desenvolupar
símptomes persistents, d’entrar a l’UCI i de morir a causa de la Covid-19, infermeres i metges
de Lleida animen la ciutadania a vacunar-se.[]

VACUNACIÓ
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ALIANÇA
AMB LA
COMUNITAT
EDUCATIVA
PER FER
PREVENCIÓ,
FRONT UN
ALTRE ESTIU
COVID
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L’ESCOLA Joan XXIII de Lleida va acollir el passat 14 de juny, una de les xerrades informatives
del Projecte “Generació COVID”, iniciativa
que s’emmarca en el Pla Educatiu d’Entorn
de la Paeria i té la col·laboració del COILL. En
aquesta ocasió, va ser la infermera Alba Campo
qui va impartir la xerrada adreçada als alumnes de 5è i 6è de primària i de 1r d’ESO i que
van rebre la visita de la regidora d’Educació de
l’Ajuntament de Lleida, Sandra Castro, i d’Anna
Teixiné, vocal del Col·legi Oficial d’Infermeres i
Infermers de Lleida (COILL).
Entre els dies 7 i 18 de juny, dotze han estat
els centres educatius de primària i d’ESO participants en el programa que, mitjançant una
cinquantena de xerrades, han rebut formació
preventiva sobre la Covid-19, arribant a un total de 1.150 alumnes d’entre 10 i 13 anys.
El projecte “Generació COVID” tanca un curs
marcat per l’angoixa i els interrogants davant
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de l’impacte de la malaltia sobre la comunitat
educativa; així com mesures exitoses com els
grups bombolla, les mascaretes, les distàncies de seguretat, els protocols de confinament
d’aules, etc.; i que, en aquesta fase final, implementava aquestes últimes xerrades per desfer
mites, prevenir i orientar el comportament dels
nois i noies de cara al període estival.
“L’empoderament d’infants i adolescents és vital per protegir-los contra la Covid-19. Si tenen
la informació i poden avaluar els riscos, sabran
com protegir-se i adaptaran el seu oci i activitat
estival perquè ningú no emmalalteixi. Les infermeres fem confiança a aquesta generació que
ha demostrat majoritàriament una capacitat
d’adaptació admirable. Només els hem de donar les eines i, sobretot, traslladar el que científicament sabem a un llenguatge i una dimensió
que els sigui propera i entenedora perquè hi
puguin veure els beneficis”, va explicar Anna
Teixiné.

D’altra banda, la tinent d’alcalde Sandra Castro
va agrair al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida, la seva predisposició per ajudar
la comunitat a superar la pandèmia, des del
seu coneixement directe i la seva experiència:
“Després de mesos de dur treball i d’una dedicació que la ciutadania els agrairem sempre,
vull remarcar aquest vessant continuat de servei públic traslladant, directament, als més petits i joves, informació essencial per continuar
fent front a la Covid-19”.
Les sessions formatives, impartides per infermeres de primera línia que exerceixen a l’UCI
de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de
Lleida (HUAV), els van traslladar la seva experiència i van treballar amb l’alumnat aspectes
prioritaris com la importància de mantenir les
mesures preventives alhora que els expliquen la
importància de la vacunació massiva o conceptes com la immunitat de grup.[]
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QuèFem?
PREMI ESPECIAL QUÈFEM?
COCA-COLA. PREMI
D’HONOR, ATORGAT PEL
SUPLEMENT D’OCI I CULTURA
DE LA VANGUARDIA
ESTRELLA MARTÍNEZ, degana del Consell
de Col·legis d’Infermeres i Infermers de
Catalunya (CCIIC), va recollir el passat 1 de
juliol, el ‘Premi especial QuèFem? Coca-Cola
– Premi d’Honor a infermeres i metges’, en
representació de la professió. La distinció
atorgada pel suplement d’oci i cultura
de La Vanguardia reconeix el treball dels
professionals de la salut durant els mesos
de confinament, “temps en el que van
demostrar, com ho segueixen demostrant
avui, la seva important vinculació amb el
benestar de tota la societat”.

Reserves Banc de sang
DISTINCIÓ PEL SOSTENIMENT DE LES RESERVES DE SANG
DURANT LA PANDÈMIA, ATORGAT PER LA FEDERACIÓ CATALANA
DE DONANTS DE SANG I EL BANC DE SANG I TEIXITS, EN
COL·LABORACIÓ AMB CREU ROJA CATALUNYA
UN ACTE institucional, celebrat al Parlament de Catalunya el 14 de juny, va servir per homenatjar
els 260.000 donants i les entitats que han fet possible que, durant la pandèmia de Covid-19, els
hospitals hagin disposat de suficients reserves de sang per atendre els pacients. Entre els guardonats,
les infermeres i la resta de professionals sanitaris; així com els voluntaris i els treballadors del Banc
de Sang i Teixits; alhora que entitats com el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i Protecció Civil.

Espasa
d’honor
34a SETMANA MEDIEVAL
DE SANT JORDI, MONTBLANC
EL 25 d’abril, la 34a Setmana Medieval
de Sant Jordi de Montblanc va distingir el
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers
de Catalunya (CCIIC) amb l’Espasa d’Honor,
com a “reconeixement a les qui han estat en
primera línia combatent la pandèmia de la
Covid-19”.
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INVERTIR EN
INFERMERIA

OMS

OMS

ORIENTACIONS
ESTRATÈGIQUES DE L’OMS
SOBRE L’ENFORTIMENT
DE LA INFERMERIA I LA
LLEVADORIA 2021-2025

OMS

EL 2020, la 73a Assemblea Mundial de la Salut va
demanar a l'OMS que col·laborés amb totes les
regions de l'Organització en l'actualització de les
orientacions estratègiques mundials per a l'enfortiment de la infermeria i la llevadoria (20162020) i que, després de les pertinents consultes
amb els estats membres, presentés aquesta actualització, per a la seva consideració.
L'OBJECTIU era dotar els estats membres de «pràctiques
òptimes» per assegurar que la inversió en el capítol d'infermeria i llevadoria s'integrin en els pressupostos dels sistemes nacionals de salut i en la
planificació del personal sanitari.

Un cop presentat l'informe "Orientacions estratègiques de l'OMS sobre l'enfortiment de la infermeria i la llevadoria 2021-2025" i fent lectura de
l’informe del seu director general, Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, es constata que si l'anàlisi anterior (20162020) alertava del dèficit de treballadors sanitaris,
18.000.000 de professionals, per assolir els Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) relacionats amb
la salut; el document actual no és més encoratjador
pel que fa a la disponibilitat d'infermeres i llevadores
al món. A més, tots dos informes (aquest i l’anterior)
determinen que hi ha problemes relacionats amb la
disponibilitat de dades –màxima pel que fa a nombre
de professionals i la seva edat, però substancialment
més baixa respecte dels indicadors de formació, finançament i fluxos de mercat laboral sanitari–. Aquestes
desigualtats en les dades essencials dificulten la realització d’avaluacions integrals del mercat laboral sanitari, així com les respostes a qüestions normatives centrals en la planificació i previsió del personal requerit
per atendre les necessitats de salut de la població.

El 2018 hi havia només 28 milions de professionals
d'Infermeria i molt mal distribuïts, ja que més
del 80% treballaven en països que alberguen només el 50% de la població mundial. L'escassetat de
professionals d'infermeria (uns 6 milions) afecta principalment els països d'ingressos baixos i mitjans bai36
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EL VALOR DE LA INFERMERIA
I DE LA LLEVADORIA,
L’ARGUMENT MÉS AMPLI A
FAVOR DE LA INVERSIÓ EN
PROFESSIONALS PER ASSOLIR
LA COBERTURA SANITÀRIA
UNIVERSAL

ASSEGURAR QUE
LA INVERSIÓ EN
INFERMERIA S’INTEGRI
EN ELS PRESSUPOSTOS
DELS ESTATS
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El nivell de formació, el
perfil dels instructors,
les infraestructures i
els centres d’atenció
clínica de molts
països, no permeten
preparar les infermeres
adequadament
Un altre dels factors que amenaça l’estabilitat
de la població infermera actual és la taxa de
reposició, perquè molts països no estan formant suficients professionals per substituir els
que s’acosten a l’edat de jubilació (1 de cada
6). A banda, els països amb escassetat de personal d’infermeria hauran d’augmentar en un
8% el nombre de professionals diplomats cada
any, a més de millorar la capacitat per a emprar-los i retenir-los.
Pel que fa a la formació en infermeria, els
nivells de molts països són mínims i no solen
preparar les professionals per satisfer les necessitats de salut de les poblacions a les quals
presten serveis. Les principals limitacions per a
la capacitació són el nombre i les competències
dels instructors, les infraestructures i els centres
d’atenció clínica. Mateixa situació pateixen les
matrones que, a més i tot i que la cobertura
universal per a les intervencions pròpies de la
llevadoria podria evitar el 67% de les defuncions maternes, el 64% de les defuncions neonatals i el 65% de les defuncions prenatals;
no estan reconegudes i habilitades per exercir
plenament d’acord amb la seva capacitació i
competències, en molts països del món.
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L’informe, que recull el valor de la infermeria
i de la llevadoria com l’argument més ampli a favor de la inversió en professionals
per assolir la cobertura sanitària universal, consolida dades i recomanacions en quatre esferes
normatives:
• Enfortiment de la capacitat i la qualitat
de la formació: Formar suficients infermeres
i llevadores amb els coneixements, competències i actituds requerits per satisfer plenament
les necessitats del sistema de salut i abordar
les prioritats sanitàries actuals i futures de la
població.
• Creació de llocs de treball: Augmentar
l’accés a serveis de salut mitjançant la creació
sostenible de llocs de treball per a personal
d’infermeria i llevadoria, la contractació i retenció d’efectes en els llocs que més es necessiten,
i la gestió ètica de la mobilitat i la migració internacionals.
• Desenvolupament de la capacitat de lideratge: Establir i enfortir funcions nacionals
de lideratge de rang superior per a les infermeres i llevadores, i fomentar la formació de futures generacions amb aptituds per a formular
polítiques sobre infermeria i llevadoria.
• Optimització de la pràctica professional: Maximitzar les contribucions del personal d’infermeria i llevadoria en entorns de
prestació de serveis, vetllant perquè els reglaments de la pràctica professional estiguin
actualitzats i els llocs de treball possibilitin el
treball decent. En particular, entorns i condicions òptims per a la pràctica professional,
remuneració equitativa, protecció i drets laborals, i prevenció de la violència i de tota
forma d’assetjament.

OMS

OMS

xos (89%). La contractació i retenció d'aquests
professionals allà on més es necessiten segueix
sent un problema generalitzat, mentre que la
migració internacional va en augment i 1 de
cada 8 professionals d'infermeria treballa
fora de país on va néixer o es va formar.
Una situació que, es preveu, no variarà substancialment durant la pròxima dècada.

Finalment i tornant a l’àmbit polític, l’OMS declara que el món haurà de protegir als treballadors sanitaris i assistencials i invertir en ells. “El
projecte d’orientacions estratègiques mundials
sobre infermeria i llevadoria 2021-2025 reflecteix aquest criteri i formula recomanacions en
suport dels professionals d’infermeria i
llevadoria i dels treballadors assistencials
de tot el món, per tal de conferir-los més
atribucions perquè exerceixin les seves
funcions en el marc de polítiques prioritzades pels governs i les parts interessades”, ha advertit l’OMS.[]
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professió

portal de
salut sobre
l’aplicació
de la llei de
l’EUTANÀSIA
©Ariadna Creus i Àngel García (Banc d'Imatges Infermeres)

El departament de
Salut ofereix cursos de
sensibilització gratuïts,
de 8 hores, adreçats als
professionals dels àmbits
públic, concertat i privat.

L’INICI DE L’APLICACIÓ de la llei de l’Eutanàsia,
el passat 25 de juny, ha orquestrat el desplegament d’un model assistencial que s’inicia
amb la demanda de l’ajuda per morir per part
del ciutadà o ciutadana a un professional de
la salut. Aquesta sol·licitud implica la posada
en marxa d’un nou marc que ha de garantir
l’exercici d’aquest dret.

El portal digital Canal Salut
obre un espai, amb accés
específic per a professionals,
que permet conèixer el model
assistencial, el procés de
tramitació dels expedients
de sol·licitud mitjançant
l’aplicatiu web PRAM
(Prestació d’ajuda per morir)
o la inscripció en el Registre
de professionals sanitaris
objectors de consciència per
dur a terme l’ajuda per morir
(eutanàsia).

En aquest sentit, la plataforma digital Canal Salut ha obert una pàgina –amb accés específic
per a professionals– que recull tota la informació i tràmits necessaris per conèixer el procés
de sol·licitud, el sistema de valoració i les característiques de la prestació del servei d’ajuda
per morir; així com la funció de la Comissió de
Garantia i Avaluació, òrgan administratiu de
caràcter multidisciplinari que duu a terme un
control previ a la prestació, resol les reclamacions que els pacients li facin arribar i verifica
amb posterioritat que la prestació s’ha dut a
terme d’acord amb la Llei.
PLA FORMATIU GRATUÏT PER ALS
PROFESSIONALS DE LA SALUT
La necessitat d’adquirir competències específiques per donar cobertura a la prestació
d’aquest nou servei, implica una acció formativa que el departament de Salut aborda des de
múltiples fronts.
D’una part, s’ha publicat la Guia d’ús de l’RSA
– PRAM (Prestació d’ajuda per morir) per al ma-
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neig de l’aplicació web que permet registrar tot
el que es refereix a l’expedient de la prestació
d’ajuda per morir, incloent-hi els informes que
han de generar cadascun dels actors implicats
en la tramitació del procés. La guia s’acompanya d’un tutorial sobre l’aplicatiu.
El portal també permet la inscripció en el ‘Curs
de sensibilització i conceptes bàsics sobre l’aplicació de la Llei orgànica de regulació de l’eutanàsia’. Gratuït i estructurat en tres mòduls –aspectes normatius i del procediment d’aplicació,
model de pràctica assistencial per al desplegament a Catalunya i acompanyament i dol–, el
curs té una durada de 8 hores lectives.
Estrella Martínez, degana del Consell de Col·
legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya
(CCIIC) ha manifestat la seva satisfacció “perquè el desplegament de la llei de l’eutanàsia
tingui en compte la nostra opinió i demandes.
Moltes de les peticions recollides en l’enquesta
que el departament de Salut va realitzar el passat mes de març, que va reunir les aportacions
de 15.000 professionals –més de 10.000, infermeres–, es recullen en aquestes propostes formatives. El final de vida ocupa una part important de la nostra cura infermera i hem de vetllar
pel benestar de pacients i famílies en aquest
procés. Com més formades estiguem, millor”.
Opinió compartida per Mercè Porté, presidenta
del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Lleida (COILL), que creu que “el coneixement

de la llei i el marc assistencial en el qual s’ha
de desenvolupar l’eutanàsia són vitals per a la
prestació d’aquest servei. Com a infermeres, la
regulació i entrada en vigor de l’eutanàsia ens
situa en una posició que requereix un aprenentatge específic i la màxima sensibilitat davant
aquesta nova perspectiva de final de vida. Des
del Col·legi, demanem a totes les Infermeres de
Lleida que s’inscriguin en el curs per garantir
que l’ajuda a morir sigui benestant per a les
persones que així ho decideixin i el seu entorn
més pròxim”.
Cal recordar que el departament de Salut ja va
organitzar el passat 16 de juny, un primer webinar sobre el ‘Desplegament de la llei de l’Eutanàsia’ i que es pot visionar al canal Youtube
‘SalutGeneralitat’.
TRÀMITS I GESTIÓ
L’espai web de Canal Salut es completa amb
àrees de descàrrega, per a ciutadania i professionals, que permeten obtenir la normativa i
formularis de sol·licitud o el Document de Voluntats Anticipades, entre altres. A més, s’ha
habilitat un accés pels professionals de la salut
implicats directament en la prestació de l’ajuda
per morir que vulguin exercir el dret a l’objecció de consciència, circumstància que hauran
de manifestar de forma anticipada inscrivint-se
en el ‘Registre de professionals sanitaris objectors de consciència per dur a terme l’ajuda per
morir (eutanàsia)’.[]
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oposició al nou
decret estatal
d’UNIVERSITATS
El Col·legi Oficial
d’Infermeres i Infermers de
Lleida s’oposa a la inscripció
de la Infermeria, com a
disciplina menor de l’Àmbit
de Coneixement ‘Especialitats
de la Salut’, tal com
proposa el projecte del Real
Decret sobre organització
Universitària.
El COILL demana
reconeixement estatal per a
la infermeria, perquè “el món
enveja les nostres Infermeres
i a casa nostra se’ns vol
amagar”.
©Ariadna Creus i Àngel García (Banc d'Imatges Infermeres)

EL COILL s’uneix al Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) per fer
front a la reorganització plantejada pel Ministerio de Universidades que, en el seu ‘Proyecto de Real Decreto por el que se establece la
organización de las enseñanzas universitarias y
del procedimiento de aseguramiento de su calidad’, eclipsa la Infermeria que no apareix com
a tal en la relació dels Àmbits de Coneixement
als quals es podran inscriure els títols universitaris oficials de Grau i de Màster, “relegada
al calaix de sastre d’Especialitats de la Salut”,
tal com ha denunciat Estrella Martínez, degana
del Consell.
I és que l’esborrany sotmès a exposició pública,
elimina l’ordenació actual estructurada en cinc
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branques –Arts i Humanitats, Ciències, Ciències
de la Salut, Ciències socials i jurídiques i Enginyeria i Arquitectura– establint 28 àmbits de
coneixement. “Una decisió nefasta a curt, mitjà
i llarg termini per a la nostra professió. Les infermeres no som les germanes petites de la salut i aquesta consideració de disciplina menor
és un pas enrere que trasllada la Infermeria més
moderna, més científica i més autònoma que
ha existit, al segle passat”, explica Martínez.
El Consell i el COILL lamenten que el projecte
legislatiu, a més de no resoldre qüestions bàsiques i encara per desenvolupar que afecten la
formació dels estudiants del Grau d’Infermeria,
agreugi qüestions cabdals com ara la producció de coneixement o l’atractivitat dels estudis.

En aquest sentit, Mercè Porté, presidenta del
COILL, es mostra “desconcertada” perquè “no
podem entendre com en una situació de pandèmia tan terrible com la que vivim i mentre
els Estats es mobilitzen per solucionar el dèficit
mundial d’infermeres amb recursos i incentius
per incrementar el nombre de places i promocions universitàries, sovint amb la nostra formació i capacitació professional com a referència,
aquí se’ns fa recular. El món enveja les nostres
Infermeres i a casa nostra se’ns vol amagar”.
Des del Consell s’aposta per una acció coordinada de totes les organitzacions infermeres, a
tots els nivells professionals i àmbits territorials;
alhora que el Consejo General de la Enfermería
(CGE) prepara al·legacions.[]
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El COILL, com a membre del
CCIIC, s’adhereix a la petició
de la Societat Espanyola
d’Infermeria Geriàtrica i
Gerontològica (SEEGG)
perquè es retiri la proposició
no de llei que avalaria la
creació de la titulació de
‘Tècnic Superior en Gestió
de Serveis en Centres
Gerontològics’.

EL COILL, a través del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), s’ha
manifestat a favor del comunicat emès per la
Societat Espanyola d’Infermeria Geriàtrica i Gerontològica (SEEGG), en què sol·licita la retirada de la proposició no de llei per a la creació de
la titulació de grau superior de ‘Tècnic superior
en gestió de serveis en centres gerontològics’.
Les infermeres catalanes coincideixen amb el
posicionament i manifesten que la proposta de
la Comissió de Drets Socials i Polítiques Integrals de la Discapacitat del Congrés dels Diputats “no aporta cap solució al model de cures
de llarga durada, residencial i domiciliari, que
s’ha d’abordar amb urgència”.
El CCIIC es manifesta “plenament conscient” de
la dificultat per cobrir plantilles, però no creu
que la solució passi per la creació de noves titulacions, perquè “la professionalització de la
cura a les persones grans institucionalitzades
és diversa i l’oferta formativa és molt àmplia”.
Tanmateix, el Consell aclareix que “el problema
de fons és la ràtio professional/pacient i aquesta nova titulació no ho resol i només vindrà a
alimentar el conflicte de competències que,
encara el dia d’avui, existeix entre les diferents
professions”.[]
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noves bases
per a l’accés
excepcional
al títol
d’infermera
ESPECIALISTA

professió

professió

suport a la
seegg contra
la proposta
d’un nou
títol de
tècnic en
GERIATRIA

©Ariadna Creus i Àngel García (Banc d'Imatges Infermeres)

EL MINISTERIO de Universidades ha fet pública
la Resolució de 30 de juny de 2021 de la Secretaría General de Universidades (BOE Núm. 162
de 8 de juliol de 2021), per la qual s’estableixen
les bases de la convocatòria de la prova objectiva prevista a la disposició transitòria segona del
RD 450/2005, de 22 d’abril, sobre ‘Especialitats
d’Infermeria’ que afecten el contingut de la
prova, la composició de la comissió avaluadora,
el sistema d’avaluació i tots els aspectes que es
consideren necessaris per a la seva adequada
organització.
Pel que fa al calendari d’examen, aquest s’inclourà en la resolució de la convocatòria corresponent a cada especialitat que publicarà el BOE
i l’aspirant que hagi estat admès a la prova objectiva corresponent a l’accés a una determinada especialitat, disposarà d’un màxim de dues
convocatòries per realitzar aquesta prova. Val a
dir que la prova objectiva podrà celebrar-se en
modalitat presencial o en modalitat virtual. A
aquest efecte, la Resolució per la qual s’aprovi
i publiqui la convocatòria de la corresponent
prova, ha de determinar una de les dues modalitats per la que aquesta hagi de celebrar-se.

i una segona més pràctica amb l’anàlisi de 5
casos clínics. Amb caràcter general, el contingut de la prova objectiva versarà sobre les bases
científiques i tecnològiques que es consideren
necessàries per a la pràctica actualitzada de
l’especialitat d’Infermeria de què es tracti, estant recolzades pel programa formatiu vigent
de cadascuna d’elles, que serà incorporat com
Annex a la Resolució per la qual es convoquen
les corresponents.
La disposició regula també la composició de les
comissions avaluadores de les proves de cada
especialitat d’Infermeria, així com els organismes responsables de la designació dels seus
membres.[]

Bases de la convocatòria de la
prova objectiva sobre ‘Especialitats d’Infermeria’’.

La prova objectiva serà escrita i constarà de
dues parts: una primera teòrica (qüestionari)
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El Grup de Recerca de
Cures de Salut (GRECS)
de l’IRBLleida, integrat per
infermeres i fisioterapeutes
de pràctica clínica dels
hospitals universitaris
Arnau de Vilanova
(HUAV) i Santa
Maria (HUSM) i
docents de la
Facultat

recerca irblleida

recerca irblleida

NOU
LIDERATGE AL
CAPDAVANT
DEL GRECS DE
L’IRBLleida

d’Infermeria i
Fisioteràpia de la
Universitat de Lleida
(FIF-UdL), és un referent
en recerca i treballa
principalment en la
investigació de la cronicitat
i l’envelliment saludables, les
noves tecnologies en salut i les
polítiques i serveis sanitaris.
Avui parlem amb els doctors
en Infermeria Joan Blanco
Blanco i Esther Rubinat
Arnaldo, que van assumirne el lideratge a les
acaballes de 2020, sobre
la importància de la
investigació biomèdica
i el rol de la
Infermeria per
avançar en
salut.

“HEM DE TENIR
L’HABILITAT D’ANAR
MÉS ENLLÀ DEL LABORATORI I
TRANSFORMAR LA SOCIETAT
PER ACONSEGUIR ELS
SEUS MÀXIMS NIVELLS
DE BENESTAR I
SALUT”
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JOAN
BLANCO

ESTHER
RUBINAT

“LLEIDA ÉS UN
TERRITORI PETIT EN
QUÈ ESTABLIR
CONNEXIONS ENTRE
INSTITUCIONS
I PROFESSIONALS ÉS
MÉS FÀCIL. DE FET,
HUAV, HUSM, IRBLleida I
UdL INTERACCIONEM
CONSTANTMENT
EN LA RECERCA”
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JOAN BLANCO BLANCO I ESTHER RUBINAT
ARNALDO són els investigadors principals
del Grup de Recerca de Cures de Salut
(GRECS) de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida).
Blanco és professor de la Facultat d’Infermeria i
Fisioteràpia de la Universitat de Lleida (FIF-UdL)
i, a més de liderar el GRECS, forma part de
l’equip investigador del ‘Grup d’Estudis sobre
Societat, Educació, Salut i Cultura (GESEC)’ de
la UdL i és membre del comitè consultiu del
‘Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas
(GNEAUPP)’.
Rubinat –vocal de la Junta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) i
responsable de la Comissió de Recerca de la
corporació– és lectora Serra Hunter a la FIFUdL, membre de la xarxa ‘Schools for Health
in Europe Network Foundation (SHE)’ i investigadora del ‘Centro de Investigación Biomédica
en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas del Instituto de Salud Carlos III
(CIBERDEM-isciii)’.
L’activitat d’aquests dos docents i doctors en
Infermeria es va veure trasbalsada el març de
2020 amb la declaració de la pandèmia de la
Covid-19, quan ambdós es van enfundar el
pijama sanitari per assumir tasques assistencials o de voluntariat, allà on calguessin mans.
Divuit mesos després, amb la represa incipient
dels projectes latents de recerca i alternant
encara la seva activitat amb l’assistència Covid-19, com la campanya de vacunació en curs;
concedeixen aquesta entrevista a la revista INF
per parlar sobre l’estat de salut de la investigació en Infermeria a Lleida.

entrevista
www.irblleida.org

text Montse Gimena
foto MISSATGES
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Joan Blanco i Esther Rubinat tenen molt clar
que per fer recerca cal “tenir inquietuds, preguntar-se el perquè de les coses i buscar les
respostes al dia a dia de la pràctica clínica”.

Generosos en el terme, asseguren que “tots els
professionals fem recerca en el nostre dia a dia,
justament per millorar la nostra pràctica i les
cures que proporcionem”.
GRECS suma el potencial de dues professions
que, tot i anar de la mà, “durant molt de temps
no havíem vist la recerca com un dels nostres
punts forts”, expliquen. Aquesta transversalitat
Infermeria-Fisioteràpia permet al grup abordar
el cuidatge “com l’atenció integral a la persona”, una dualitat que no dubten a enriquir
incorporant professionals d’altres disciplines,
institucions i, per descomptat, també d’altres
països si el projecte ho requereix.

recerca irblleida

recerca irblleida

EL GRECS SUMA
EL POTENCIAL DE
DUES PROFESSIONS
(INFERMERIA I
FISIOTERÀPIA) QUE,
TOT I ANAR DE
LA MÀ, “DURANT
MOLT DE TEMPS NO
HAVÍEM VIST
LA RECERCA COM
UN DELS NOSTRES
PUNTS FORTS”

La figura de la infermera de recerca és encara desconeguda fora dels fòrums acadèmics i,
tot i la dificultat per a traçar-ne un perfil, és
indiscutible que la seva base és la formació.
Per ser investigadora calen “coneixements sobre metodologia que s’adquireixen a través de
formació de màster i doctorat”. Tots dos reconeixen que, actualment, és molt complicat per
a les infermeres de la pràctica clínica participar
en recerca, “ja que no tenen hores destinades
a aquesta formació i activitat dins la seva jornada laboral i han d’invertir temps personal,
cosa que no sempre és possible”. Tanmateix,
Blanco i Rubinat destaquen el paper primordial de la infermeria assistencial per avançar en
recerca, “liderant o recollint dades, perquè només a través de l’evidència científica es poden
implementar millores en les cures que dispensem als pacients”. Evidència, aquesta és la paraula científica (que no màgica) que presideix
la investigació del GRECS i és per això que les
infermeres especialitzades en recerca “sempre
introduïm professionals de l’àmbit assistencial
en els nostres projectes. La seva aportació és
imprescindible per a l’èxit del projecte”.
El futur i la qualitat de la recerca infermera sembla assegurada amb les noves promocions d’Infermeria que ostenten la millor nota mitjana
(7,78) de l’estat en el seu expedient acadèmic
(Informe Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, 2019). Aquesta uniformitat tan
alta i estàndard fa pensar que estem formant
l’elit de la infermeria i, de fet, “les infermeres
espanyoles estan molt ben valorades a tot el
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INVESTIGADORS PRINCIPALS
DIRECCIÓ
Dr. Joan Blanco Blanco
Dra. Esther Rubinat Arnaldo
MEMBRES
Investigadors principals
de projectes competitius actius
Dra. Helena Fernández Lago
Dra. Francesc Valenzuela Pascual
Dra. Erica Tula Briones Vozmediano

GRECS TREBALLA EN UN
ASSAIG CLÍNIC SOBRE
ELS EFECTES DE LA
COMBINACIÓ DEL TAPÍS
RODANT EN UN ENTORN
VIRTUAL GAMIFICAT AMB
L’ESTIMULACIÓ CEREBRAL
NO INVASIVA EN LA
MALALTIA DE PARKINSON
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Investigadors/res
Sr. Jordi Ballesté Torralba
Dra. Eva Barallat Gimeno
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Sra. Maria Àngels Costa Menen
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Dra. María Luisa Guitard Sein-Echaluce
Dr. Josep Maria Gutiérrez Vilaplana
Sr. Luis Hernández Santamaría
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Tècnic de recerca
Sr. Roland Pastells Peiró
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GRECS IRBLleida

món i això no és només mèrit de les facultats
i escoles; és mèrit de les persones, de les ganes que tenen d’ajudar, de fer bé la seva feina i
d’aprendre. Com a societat, la nostra obligació
és retenir aquest talent per millorar la qualitat
de vida de la nostra comunitat”.
Però, la veritat és que costa capturar aquest potencial i, segons els investigadors principals (IP)
del GRECS, cal emprendre estratègies i accions
per combatre la fuita d’infermeres investigadores i, també, la migració de les de pràctica
clínica. Reconèixer la Infermeria com a pilar del
sistema de salut seria un primer pas perquè “les
infermeres sempre ho han estat, però només
arran de la pandèmia se’ls ha donat visibilitat i
la seva feina ha estat reconeguda socialment”.
En aquest sentit, apunten que “cal reconèixer
el rol autònom de la infermera i deixar de supeditar-la a la figura mèdica. Moltes infermeres participen en projectes de recerca liderats
per altres professionals, normalment recollint
mostres biològiques i dades, i això està molt
bé, però és necessari que s’atreveixin a fer
un salt i comencin a creure que poden liderar
projectes relacionats amb les cures de la salut

duent a terme la seva pròpia investigació”. Pel
que fa a l’àmbit acadèmic, Blanco i Rubinat
avisen que es gira feina perquè calen “canvis
urgents en les polítiques institucionals. Hem
de proporcionar feina estable i reconeguda
i, també, fer atractiva la docència per tal que
els professionals que actuen com a formadors
siguin l’excel·lència de la professió”. Peticions
que arrodoneixen amb la demanda d’afavorir
“la conciliació familiar per potenciar la recerca
en tots els nivells assistencials” d’una professió
clarament feminitzada i que, tot i que cada dia
incorpora més homes, és víctima d’estereotips i
una hipersexualització que s’han de combatre.
I és que, objectivament, la qualitat i representativitat (60% de la força de treball en salut)
de la nostra Infermeria no es reflecteix en el
seu posicionament. Difícil trobar infermeres en
posicions de lideratge i presa de decisions que
afecten la salut. De fet, no és fins al 2020 que
Catalunya té una infermera al capdavant de la
direcció general de Professionals de la Salut.
El nomenament de la doctora Montserrat Gea
Sánchez (fundadora del GRECS i presidenta
del COILL), “demostra que la visió global del
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sistema de salut que aporta la Infermeria pot
tenir una repercussió positiva en totes les professions sanitàries”, expliquen els investigadors.
Hi ha un altre factor que condiciona el lideratge
i és la projecció territorial. Lleida, amb universitat (5a a l’U-Ranking Estatal 2020 –8a en investigació i innovació– i 24a a l’U-Ranking Xangai) i
facultat d’infermeria pròpies, dos hospitals universitaris (HUAV i HUSM) i l’IRBLleida és un escenari amb potencialitats. Joan Blanco i Esther
Rubinat consideren que “l’avantatge de ser un
territori petit és que establir connexions entre
institucions i professionals és més fàcil. De fet,
HUAV, HUSM, IRBLleida i UdL interaccionem
constantment en la recerca”. Tots dos posen en
valor el paper fonamental que juga l’IRBLleida
aportant “visibilitat, suport institucional i capacitat d’internacionalització a la nostra recerca
infermera”. A més, aquesta investigació biomèdica, que s’organitza en grups de recerca multidisciplinaris, permet una interacció i presentar
candidatures conjuntes per “accedir a convocatòries de finançament que d’altra forma
no estarien accessibles o donarien vertigen”.
I és que fer recerca sense tenir el finançament
és molt difícil, si no impossible. Un vessant,
l’econòmic, totalment polièdric i que va des de
la “inversió directa en R+D”, a la implementació d’estructures administratives i de gestió que
“captin recursos per alliberar els investigadors
del desgast que suposa trobar fons per autofinançar els seus projectes i puguin dedicar el
cent per cent del seu temps a fer recerca”.
El que és indiscutible és que el progrés d’un
país es pot mesurar pels avenços en ciència i
tecnologia i que els estats que més inverteixen
en investigació són els que acostumen a destacar per tenir una societat amb millor qualitat de
vida en general. És en aquest benestar que la
salut juga un paper primordial, perquè “totes
les professions, però especialment les sanitàries, han de tenir una ‘motxilla’ de coneixement
propi que s’ha d’omplir amb evidències, procediments i formes de pensar i de fer. Això només
s’aconsegueix amb la recerca”, apunten.
En aquest fil bidireccional que s’estableix entre
la recerca i la pràctica clínica, la comunicació és
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“TOTES LES
PROFESSIONS, PERÒ
ESPECIALMENT LES
SANITÀRIES, HAN
DE TENIR UNA
‘MOTXILLA’ DE
CONEIXEMENT PROPI
AMB EVIDÈNCIES,
PROCEDIMENTS I
FORMES PENSAR I DE
FER. AIXÒ NOMÉS
S’ACONSEGUEIX
AMB LA RECERCA”

recerca irblleida

recerca irblleida

FER RECERCA SENSE
FINANÇAMENT ÉS
MOLT DIFÍCIL, SI
NO IMPOSSIBLE.
UN VESSANT,
L’ECONÒMIC,
TOTALMENT
POLIÈDRIC I QUE VA
DES DE LA “INVERSIÓ
DIRECTA EN R+D”,
A LA INVERSIÓ EN
ESTRUCTURES QUE
“CAPTIN RECURSOS
PER ALLIBERAR
ELS INVESTIGADORS
DEL DESGAST
QUE SUPOSA
TROBAR FONS”

GRECS INVESTIGA AMB SENSORS
DE PERCEPCIÓ INTEL·LIGENT
DE NOVA GENERACIÓ I
INTEL·LIGÈNCIA DISTRIBUÏDA PER
A UN CONTROL HUMÀ PROACTIU
EN SISTEMES DE SALUT, BENESTAR
I AUTOMOCIÓ (NEXTPERCEPTION)
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En els últims anys, aquesta ‘popularització’ de
la ciència ha fet bons aliats com ara Internet,
les xarxes socials o els influencers: publicar
els resultats en obert, activar campanyes de
crowdfunding per al finançament de projectes
i difondre els beneficis de la recerca infermera,
són només algunes de les infinites oportunitats
que els ofereixen les TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació). Aquesta activitat que, donats els minsos pressupostos de difusió assignats als projectes, es veuen obligats
a realitzar a vegades amb els seus recursos personals ha permès que “la infermera, així com
altres professionals relacionats amb les cures
de salut, visibilitzin la transcendència de l’avanç
científic com a eina més de millora professional
i, per tant, s’acostumin a consumir evidencia científica”, celebren els membres de GRECS.
Tot i aquesta acció per salvar els obstacles del
dia a dia, el març de 2020 s’inaugurava un escenari fins ara impensable: la pandèmia de la
Covid-19. La saturació del sistema sanitari va
tenir un impacte directe en la continuïtat de
molts dels projectes de GRECS que van haver
d’aturar-se per la manca de normalitat de la
pràctica clínica i acadèmica i, també, per la
manca d’infermeres assistencials. Es van demanar pròrrogues o es van ajustar els objectius i
el cronograma dels projectes en curs, per salvar
la recerca i “les infermeres que ens dediquem
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LES XARXES SOCIALS
HAN PERMÈS
POPULARITZAR
LA CIÈNCIA I QUE
“LA INFERMERA,
AIXÍ COM ALTRES
PROFESSIONALS
DE LA SALUT,
S’ACOSTUMIN
A CONSUMIR
EVIDENCIA
CIENTÍFICA”

recerca irblleida

recerca irblleida
EL TREBALL AGRÍCOLA I
MIGRACIÓ A ESPANYA:
PRECARIETAT LABORAL
LOE I SALUT (PSLYS),
PROJECTE DE RECERCA
GRECS QUE ESTUDIA LES
DESIGUALTATS SOCIALS
I EL SEU IMPACTE
EN LA SAUT

vital perquè els avenços es materialitzin en cura
aplicada i arribin a la població. “Nosaltres comuniquem els resultats de la nostra recerca a la
comunitat científica perquè actuï com altaveu
i fomenti el canvi de protocols i guies d’actuació”, diuen Blanco i Rubinat que destaquen la
importància que les infermeres investigadores
participin en els congressos i publiquin resultats en revistes científiques. “Actualment, un
dels hàndicaps més importants de la difusió de
resultats en revistes científiques és el preu de la
publicació i que, en moltes ocasions, aquestes
publicacions no arriben a la infermeria assistencial”. Per fer front a aquesta limitació, els
investigadors aposten per aprofitar la gran penetració que tenen “les revistes d’impacte, els
mitjans de comunicació generals, així com les
publicacions d’abast local, generalistes o professionals, com pot ser la revista INF del COILL”.

MOORE4MEDICAL, PROJECTE
EUROPEU PARTICIPAT PER GRECS,
ESTUDIA COM ACCELERAR LA
INNOVACIÓ EN DISPOSITIUS
MÈDICS ELECTRÒNICS
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PROJECTES DE RECERCA
GRECS IRBLleida
NextPerception - Next generation smart
perception sensors and distributed
intelligence for proactive human
monitoring in health, wellbeing, and
automotive systems.
Durada: 2020-2023
Àmbit: Tecnologia i salut
Finançament: ECSEL Joint Undertaking – H2020
IP Dra. Esther Rubinat

a la investigació i a la docència, sobretot en els
moments de pic de la pandèmia, vam decidir
incorporar-nos de forma immediata a la pràctica assistencial o donar suport a les iniciatives
de voluntariat que se succeïen, com ara la xarxa de material per a centres residencials que
va orquestrar el COILL”. Ara bé, la infermeria
lleidatana s’ha sobreposat i “moltes companyes han modelat les seves línies de recerca i de
pràctica clínica per adaptar-les a la Covid-19,
amb l’objectiu de crear evidencies que ens ajudin a no tornar a viure els moments complexos
que ens toca viure i fer-ho sense cometre els
mateixos errors”, aplaudeixen Blanco i Rubinat
que pensen que “la pandèmia ha tingut un impacte emocional tan potent que ha provocat
que el col·lectiu es cohesioni. Cal aprofitar això
per sortir reforçades i que aquest sentiment de
família perduri en el temps”.
Amb els ulls posats en aquesta onada estival i
l’inici imminent del curs acadèmic, Joan Blanco
i Esther Rubinat llancen un ‘SOS’ per demanar
la protecció i la promoció de la recerca infermera perquè “és una via de transformació social
rendible”. També, apunten, “és necessari que
la societat conegui el que fan els recercadors
i que confiïn en ells perquè les seves respostes
venen de l’evidència científica; però, també,
és necessari que els investigadors coneguem
el que necessita la societat i donem respostes
a les seves inquietuds i necessitats”. En aquest
sentit, els IP de GRECS demanen a les infermeres de recerca que treballin l’habilitat d’anar
més enllà del laboratori i les activitats eminentment acadèmiques i siguin capaces de relacionar-se en un entorn cada vegada més global.
“Relacionem-nos amb la societat, justament
per transformar-la, per aconseguir els seus màxims nivells de benestar i salut”, clouen.[]
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LA RECERCA
INFERMERA “ÉS
UNA VIA DE
TRANSFORMACIÓ
SOCIAL RENDIBLE”

MOORE4MEDICAL - Accelerating
Innovation in Microfabricated Medical
Devices
Durada: 2020-2023
Àmbit: Tecnologia i salut
Finançament: ECSEL Joint Undertaking – H2020
IP Dr. Franscesc Valenzuela
Efectes de la combinació del tapís
rodant en un entorn virtual gamificat
amb l’estimulació cerebral no invasiva
en la malaltia de Parkinson: assaig clínic
aleatoritzat
Durada: 2020-2023
Àmbit: Neurorehabilitació
Finançament: Instituto de Salud Carlos III
IP Dra. Helena Fernández
Treball agrícola i migració a Espanya:
Precarietat Sociolaboral i Salut (PSLyS)
Durada: 2020-2023
Àmbit: Desigualtats Socials i Salut
Finançament: Instituto de Salut Carlos III
IP Dra. Erica Briones

LA SALUT CIRCADIÀRIA
EN PACIENTS INGRESSATS
EN UNITATS DE
CURES INTENSIVES I
D’HOSPITALITZACIÓ
(CHRONOHOSPI)

La salut circadiària en pacients ingressats
en unitats de cures intensives i
d’hospitalització (CHRONOHOSPI)
Durada: 2019-2021
Àmbit: Son
Finançament: Instituto de Salud Carlos III
IP Dra. Esther Rubinat
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Tenim Talent
Cristina García Serrano
i Iraida Gimeno Pi

Lleida s’endú dos dels premis ‘JOVE TALENT’
de la Societat Catalano-Balear d’Infermeria

premis

premis

LA IV EDICIÓ DELS PREMIS #TENIMTALENT 2021 de la Societat Catalano-Balear
d’Infermeria (SCBI) han estat generosos
amb Lleida i han distingit dues joves infermeres: Cristina García Serrano i Iraida
Gimeno Pi.
Durant la gala de lliurament dels premis,
celebrada el 4 de maig via telemàtica,
Cristina García, infermera especialista
de familiar i comunitària del CAP de Balaguer i investigadora va agrair el premi
Jove Talent de Recerca, que distingeix
la seva trajectòria. En paraules del jurat, la
infermera lleidatana és “treball i discreció,
responsabilitat, meticulositat i afany de
superació”. García –que acumula 15 publicacions científiques, 42 presentacions
a congressos i, amb aquest, 9 guardons
concedits per diverses institucions– va destacar que “aquest premi és un impuls a la
recerca infermera i cal recordar que l’últim
beneficiari d’aquesta investigació és la població”.
Iraida Gimeno, cap d’Àrea de Suport a la
Gestió de Residències de la Regió Sanitària de Lleida, ha estat guardonada amb el
premi Jove Talent en Atenció Primària
i Comunitària. La SCBI ha escollit el lema
“si ho imagines, és possible” per destacar
la multidisciplinarietat del seu treball i, en
aquest sentit, Gimeno ha volgut “agrair als
equips amb els quals he treballat al llarg
de la meva vida professional que m’han
donat l’oportunitat de ser la infermera que
sóc avui”.
Els Premis #TenimTalent de la Societat
Catalano-Balear d’Infermeria (SCBI) van
néixer amb l’objectiu d’identificar les infermeres i infermers joves amb talent, capacitat o actitud especials, per poder desenvolupar una activitat amb gran habilitat i
carisma.[]
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Cristina
García
Beca per a la
Capacitació en
Investigació i
Realització del
Doctorat en
Atenció Primària
de l’IDIAPJGol
UN ANY MÉS, La Fundació Institut Universitari
per a la recerca a l’Atenció Primària de Salut
Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), juntament amb
l’Institut Català de la Salut (ICS), han lliurat els
ajuts a la investigació en Atenció Primària.

En aquesta ocasió, un total de 24 professionals
han estat premiats, entre els quals es troba la
infermera Cristina García Serrano, com una
de les beneficiàries de la 21a Beca per a la
Capacitació en Investigació i Realització
del Doctorat en Atenció Primària, que rebrà 9.015 euros per prosseguir amb la seva tesi.
García, infermera especialista de familiar i comunitària del CAP de Balaguer i investigadora (vegeu pàgina 67), realitzarà un estudi en
pacients adults diagnosticats de malaltia
inflamatòria intestinal i que té com a principal objectiu determinar la vacunació i
immunització correcta d’aquest tipus de
pacients.
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Un altre professional, Joaquim Sol Culleré, bioinformàtic i estadístic dels serveis centrals de
la direcció d’Atenció Primària de l’ICS a Lleida,
també ha obtingut una beca que, en aquesta
ocasió, implica la cessió de dades per a un projecte d’Atenció Primària que pretén desenvolupar models d’intel·ligència artificial basats en
dades clíniques amb capacitat d’estimar, amb
més precisió, el risc de mortalitat i de patir malalties associades a l’edat.

Paola Carmona, que exerceix al servei de Pneumologia va ser la ponent principal de la comunicació ‘Pulmonary Function and Radiological
Features in Survivors of Critical Covid-19: a 3
month prospective cohort’, que valora les seqüeles pulmonars tres mesos després de l’alta
de pacients que han estat ingressats a l’UCI per
Covid-19. “Aquest estudi és important perquè
fins ara no hi havia evidències científiques sobre aquesta qüestió i hem vist que les seqüeles
presenten una prevalença molt elevada, amb
afectació en un 82% dels pacients”, va explicar
Carmona. “Actualment estem fent seguiment

per comprovar si persisteixen als 6 i 12 mesos
de l’alta”, hi va afegir.
Paola Carmona és investigadora del grup de
recerca Investigació Translacional en Medicina
Respiratòria de l’Institut de Recerca Biomèdica
de Lleida (IRBLleida) i va estar seleccionada per
al fòrum americà junt amb dos estudiants de
doctorat i membres del mateix grup: Lucía Pinilla –amb el treball ‘Circulating micro RNAs as
Biomarkers of Covid-19 Severity’, que analitza
les repercussions que causa la Covid-19 en pacients que han estat ingressats en unitats de
cures intensives– i Andrea Zapater –amb la comunicació ’Respiratory Polygraphy Patternsand
Risc of Cardiovascular Events in Patients with
Acute Coronary Syndrome’, centrada a identificar nous marcadors pronòstics de complicacions cardiovasculars en els pacients amb apnea
del son–.[]

premis
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LA SOCIETAT ESPANYOLA DE PNEUMOLOGIA
I CIRURGIA TORÀCICA (SEPAR) va seleccionar
la comunicació de Paola Carmona Arias, infermera de l’Hospital Universitari Santa Maria de
Lleida, per al congrés de l’American Thoracic
Society celebrat el passat mes de maig.

Paola Carmona
seleccionada per la Societat
Espanyola de Pneumologia i
Cirurgia Toràcica (SEPAR) per
participar en el congrés de
l’American Thoracic Society

La Fundació Jordi Gol i Gurina es va crear l’any
1996, per l’Institut Català de la Salut, amb la
Finalitat de promoure i gestionar la innovació,
la formació, la docència i la recerca clínica, epidemiològica i en serveis de la salut a l’Àmbit de
l’atenció primària. L’any 2006 va passar a anomenar-se Fundació lnstitut per a la recerca a
l’Atenció Primària Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol)
Gràcies a un conveni amb el Departament de
Salut. L’any 2010 s’adscriu a la UAB com a Institut Universitari de Recerca en Atenció Primària.[]
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CICLE

A L’ESQUERRA, YOLANDA FLORENSA DURANT LA SEVA CONFERÈNCIA. A LA DRETA,
GEMMA LLOSES I ANNABEL FERNÁNDEZ, JUNT AMB LES AUTORITATS QUE VAN
ASSISTIR A L’ACTE DE CLOENDA. ©IEI, DIPUTACIÓ DE LLEIDA

DONA I SALUT
‘Dona cíclica: respectant
la nostra naturalesa’ i
‘El plaer de ser dona’,
conferències de les
llevadores lleidatanes en
el cicle ‘Dona i Salut
#MésEnllàdel8m’
de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs (IEI)
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LA LLEVADORA de l’ASSIR Lleida i de
l’Hospital Universitari Arnau (HUAV) i
màster en Sexologia Clínica, Gemma
Lloses, va ser l’encarregada de posar el
punt final, al cicle monogràfic ‘Dona i
Salut #MésEnllàdel8m’ de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs (IEI) i ho va fer amb
la xerrada ‘El plaer de ser dona’; una
conferència que va posar en valor les
particularitats de la sexualitat femenina
i, en especial, el seu potencial fins ara
poc explotat.

El cicle ha estat organitzat per l’IEI, les àrees d’Igualtat i Salut de la Diputació de Lleida, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL), i el Col·legi Oficial
de Metges de Lleida. Iniciat el 15 d’abril,
aquest fòrum de salut de les dones ha acollit tres conferències i la presentació del llibre, ‘Salut! La vida amb elles’, de Magda
Gregori, que va inaugurar el cicle.

‘Menopausa: temps de canvis, temps per a
cuidar-te’ –de la ginecòloga Marta Canals–
són les altres conferències celebrades en el
marc del programa.

‘Dona cíclica: respectant la nostra naturalesa’ –de la llevadora Yolanda Florensa– i

Totes les conferències estan disponibles al
canal YouTube @IEILleida.

A l’acte de cloenda va assistir Annabel Fernández, vocal llevadora del COILL.[]
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TALLERS ESCOLARS

Més de 1.500
estudiants en els
tallers de sexualitat
de les llevadores de
l’ASSIR Lleida

SALUT SEXUAL
MÉS DE 1.500 alumnes de 13 centres educatius
de Lleida (9 instituts i 4 escoles) han participat
aquest curs en els ‘Tallers sobre Salut Sexual
i Afectiva’ impartits per les llevadores del
Servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva
(ASSIR Lleida), emmarcats dins del programa
Salut i Escola. Concretament, d’abril a juny,
s’han fet intervencions en 28 grups d’alumnes,
des de 4t de Primària fins a 1r de Batxillerat.
Els estudiants han pogut gaudir de propostes
amb continguts adaptats sempre a la seva edat.
D’aquesta manera a l’aula, els alumnes dibuixen, aprenen i es diverteixen amb el taller sobre
els canvis del cos; aprofundeixen sobre el coneixement de la menstruació; reben nocions d’assertivitat i negociació en sexualitat i afectivitat;
actualitzen coneixements sobre mètodes anticonceptius i infeccions de transmissió sexual.
Les sessions tenen un enfocament integral en
sexualitat i es basen, entre altres, en els conceptes de gènere, rol, estereotips, plaer, drets
sexuals, violència, diversitat i tipus de relacions.
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NOVA CONSULTA

Al CUAP de Prat
de la Riba, amb
cita prèvia

ALLETAMENT
EL SERVEI d’Atenció a la Salut Sexual i
Reproductiva (ASSIR) de l’Atenció Primària de
Lleida ha posat en funcionament una nova
consulta especialitzada en alletament matern,
amb l’objectiu d’enfortir el suport que reben les
dones i famílies des dels seus centres d’atenció
primària en aquesta etapa.
La consulta està ubicada al primer pis del CUAP
Prat de la Riba i ofereix assistència telefònica de

dilluns a divendres de 14 a 15 h i presencial els
dimarts i els dijous de 9 a 14 h, sempre amb
cita prèvia. El telèfon de contacte és el 677 25
76 03.
L’equip de professionals que formen part
d’aquesta consulta són dues llevadores de
l’ASSIR Lleida, Yolanda Florensa i Cristina
Barana, i dos pediatres de l’atenció primària
Lleida, Ramon Capdevila i Carme Gabarrell.[]

Les llevadores de l’ASSIR Lleida manifesten la
seva gran satisfacció i agraïment per la bona
resposta i magnífica acollida que han rebut
tant per part de la comunitat educativa com
per part dels alumnes, especialment en època
de pandèmia. Malauradament, aquesta crisi sanitària no ha permès implementar el programa
als més de 4.000 alumnes als quals s’adrecen
en un curs escolar normal, però lloen la iniciativa dels professors i mestres que s’impliquen
en una educació que va més enllà del que és
purament acadèmic.
Les especialistes expliquen que “el seu objectiu
és arribar al màxim nombre possible d’adolescents i preadolescents, amb l’objectiu d’empoderar-los i fer-los responsables de la seva sexualitat tant en la dimensió afectiva i emocional,
com en les dimensions relacional i del plaer”.
Les mateixes llevadores conclouen que “el nostre repte és educar en les relacions d’igualtat i
en la vivència de la sexualitat de manera saludable i responsable”.[]
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MÀSTER
UNIVERSITARI

Fitxa tècnica
Dates: 2021/2022
Crèdits: 60 crèdits ETCS
Preu del crèdit: 27,67 euros/crèdit
Modalitat: Semipresencial
Lloc: Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF-UdL)
Idiomes lectius: Català, castellà i anglès
Places: 20
Coordinació acadèmica: Eva Barallat Gimeno

MÀSTER
UNIVERSITARI

Fitxa tècnica
Dates: 2021/2022
Crèdits: 60 crèdits ETCS
Preu matrícula: 2.900 euros
Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF-UdL)
Idiomes lectius: Català, castellà i anglès
Places: 20
Coordinació acadèmica: Esther Rubinat Arnaldo,
Immaculada Bergua Rivera
i Celeste Parramón Fernández

Objectius i competències
Objectius i programa
Garantir l’adquisició per part de l’estudiantat d’una
formació avançada, de caràcter multidisciplinari i orientada a promoure la iniciació en tasques d’investiga-

Aquests estudis de màster donen cobertura a les

ció en l’àmbit de la salut.

INVESTIGACIÓ,
INNOVACIÓ I
TRANSFERÈNCIA
EN SALUT

www.fif.udl.cat
http://www.masterinvestigacioit.udl.cat/ca/

aconsegueixi un grau alt d’experiència clínica i es desenvolupi correctament en l’àrea quirúrgica, aplicant

• Formular la pregunta de recerca adequada al proble-

els seus coneixements durant el procés perioperatori

ma que s’ha d’investigar i, posteriorment, elaborar un
marc teòric sobre la base de fonts d’informació fiables
de l’àmbit de les ciències de la salut.
• Fer una anàlisi crítica de la literatura, de l’enfocaprincipis professionals, ètics i legals vigents en ciències de la salut.
• Demostrar coneixements i habilitats per al desenvo-

El Màster és de caràcter científic
i pretén formar en aquelles competències relacionades amb les
habilitats i estratègies per a la investigació col·laborativa interdisciplinària, la innovació i la transferència, traslladant els resultats
de la seva investigació a la recerca de les intervencions terapèutiques o preventives eficaces. Així
mateix, proporciona les eines
fonamentals per al disseny, la comunicació i la crítica. La formació
rebuda facilitarà el desenvolupament de la carrera investigadora
i/o acadèmica.

meria en aspectes teòrics, tècnics i pràctics; perquè

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

ment metodològic i del context tenint en compte els

MATRÍCULA 2021/2022 OBERTA

necessitats d’especialització del professional d’infer-

del pacient quirúrgic.

INFERMERIA
DE QUIRÒFAN
MATRÍCULA 2021/2022 OBERTA

• Utilitzar les tècniques idònies per analitzar les dades
i les relacions entre variables o categories en recerca
quantitativa i/o qualitativa en ciències de la salut.
• Utilitzar el llenguatge científic en la comunicació i la
transferència de resultats de recerques en salut.
• Aplicar els coneixements adquirits en un projecte
de recerca que promogui la innovació en l’àmbit de
la salut.
• Aplicar les bases de l’evidència científica en ciències
de la salut i reconèixer la necessitat de la innovació i
la transferència.
SORTIDES PROFESSIONALS

• Reflexionar sobre els sabers teòrics i pràctics: interrelacionar els coneixements teòrics i la realitat. Adquirir destreses especialitzades per donar cures d’infermeria integrals al malalt quirúrgic durant el procés
perioperatori.

lupament de dissenys metodològics quantitatius i/o
qualitatius en ciències de la salut.

OBJECTIUS

El paper de la infermera/er és
essencial dins l’equip multidisciplinari quirúrgic i que conegui
les tècniques d’avantguarda,
així com els protocols de l’àrea
quirúrgica per a poder donar
unes cures de qualitat i garantir
la seguretat al pacient durant el
procés perioperatori. Ampliar els
coneixements de la formació de
pregrau permet l’especialització
a través de l’adquisició de les habilitats i coneixements propis del
conjunt d’especialitats quirúrgiques.
www.fif.udl.cat
http://www.cfc.udl.cat/fc/curso/3151

• Formar els professionals d’infermeria en les diferents especialitats quirúrgiques com a membre de
l’equip multidisciplinari.
• Proporcionar uns coneixements complets sobre els
elements que componen l’àrea quirúrgica, la seva interrelació i la connexió amb la resta de components
de l’hospital.
• Conèixer i desenvolupar les competències d’infermeria en el procés perioperatori.
• Desenvolupar les habilitats aplicant les tecnologies
amb humanisme. Adquirir la capacitat d’intervenció
analitzant i modificant les situacions mantenint, en tot
moment, el respecte pel pacient.
PROGRAMA

• Pràctica clínica assistencial.

• Conceptes generals de la infermeria quirúrgica.

• Polítiques de salut pública.

• Cures d’infermeria davant el procés perioperatori de

• Recerca en salut.

les diferents especialitats quirúrgiques.

• Gestió dels recursos de salut.

• Pràctiques clíniques.

• Docència.

• Treball de fi de màster.

MÀSTER
UNIVERSITARI

Fitxa tècnica
Dates: 2021/2022
Crèdits: 60 crèdits ETCS
Preu matrícula: 3.300 euros
Modalitat: Semipresencial
Lloc: Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF-UdL)
Idiomes lectius: Català i castellà
Places: 20
Coordinació acadèmica: Joan Blanco Blanco
i Elena castro Naval

POSTGRAU
UNIVERSITARI

Fitxa tècnica
Dates: 2021/2022
Crèdits: 30 crèdits ETCS
Preu matrícula: 1.550 euros
Modalitat: Semipresencial
Lloc: Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF-UdL)
Idiomes lectius: Català i castellà
Places: 35
Coordinació acadèmica: Joan Blanco Blanco
i Jordi Ballesté Torralba

Programa

INFERMERIA

INFERMERIA
AVANÇADA

El Màster té tres mòduls formatius: teoria (seminaris

APLICADA

pràctiques assistencials en les ambulàncies del SEM

A LES CURES
EN L’ÀMBIT DE
L’EMERGÈNCIA
I EL PACIENT
CRÍTIC

presencials, mòduls online, tallers, simulacions...),
i el treball de fi de màster.
PART TEÒRICA
El curs és semipresencial: amb una presencialitat del
30% del total de les hores d’acreditació i un 70% de
treball online (temari específic, activitats avaluatives,
preparació de materials...).
La presencialitat del màster, del 9 novembre de 2021
9.30 a 13.30 hores i de 15 a 19h, d’acord amb el calende curs.
PRÀCTIQUES ASSISTENCIALS

El Màster d’infermeria avançada
aplicada a les cures en l’àmbit
de l’emergència i el pacient crític és un màster propi de la UdL
i professionalitzador, que ha estat
dissenyat d’acord amb les millors
evidències formatives, tant nacionals com internacionals, per tal
de poder gestionar els recursos
assistencials de l’àmbit de la urgència i el pacient crític amb criteris d’eficiència i qualitat.
www.fif.udl.cat
http://www.cfc.udl.cat/fc/curso/2751

DE PRÀCTICA

El postgrau –adreçat a tots els professionals del món

AVANÇADA

sanitari, ja sigui de l’àmbit hospitalari, residencial o

EN L´ATENCIÓ

a l’alumnat, la forma més adequada d’actuar d’acord

INTEGRAL A LES
PERSONES AMB
FERIDES

de l’atenció domiciliària– té com a objectiu mostrar

amb els recursos que disposa, però sempre afavorint i
respectant la seqüència natural del procés de cicatrització, per la qual cosa és imprescindible conèixer-lo
al detall.

PROGRAMA

al 10 de maig de 2022, s’impartirà tots els dimarts de
dari acadèmic de la titulació que es lliurarà a principi

MATRÍCULA 2021/2022 OBERTA

Objectius i programa

Es duran a terme un mínim de 5 dies de pràctiques en
els Centres de Coordinació Sanitària (CECOS) i/o les
unitats de suport vital bàsic i avançat del SEM.
Es faran en torns que no superaran les 12 hores consecutives i que s’ajustaran als horaris establerts per les
unitats del SEM, llevat que les parts, de comú acord,
en pactin un altre (l’horari habitual és de 8 a 20h).
Les pràctiques es duran a terme durant el decurs del
màster.
TREBALL DE FI DE MÀSTER
El TFM es portarà a terme en grup i durant tot el curs
acadèmic i sempre tutoritzat per professorat del màster, que guiarà a l’alumnat durant tot el procés,
Es defensarà davant un tribunal format per professorat del màster.

MATRÍCULA 2021/2022 OBERTA

Les sessions presencials del postgrau s’impartiran
des del 31 de gener fins al 20 de juny de 2022, tots els

Les úlceres i ferides en general,
són un tipus de lesió amb les que
es troben molts pacients, sobretot d’edat avançada. Aquest postgrau proporciona a l’alumnat les
claus per recrear les condicions
fisiològiques més adequades de
manera que l’organisme sigui
capaç de reposar les perdudes
en el menor temps possible, amb
les menors seqüeles possibles i
intentant que sigui amb el menor
cost possible, tant des del punt de
vista econòmic, com de l’organisme pròpiament.
www.fif.udl.cat
http://www.cfc.udl.cat/fc/curso/3117

dilluns i en horari de 9.30 a 14h. A partir del mes de
març, hi haurà quatre dilluns (per concretar) que es
completaran amb sessió de tarda de 15.30 a 20h.

• Ferida complexa
• Nafres per pressió
• Ferides vasculars
• Cremades
• Peu diabètic
• Nafres neoplàsiques
• Preparació del llit de la ferida
• Ferida aguda
• Ostomies
• Ferides per humitat
• Sutures i Teràpia de pressió negativa
• Ferides en pediatria
• Treball de fi de postgrau

paper
o DIGIT@L

COL·LEGI OFICIAL
D’INFERMERES I INFERMERS
DE LLEIDA

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!

infermeres

de lleida

