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SA
LU
TA

CIÓ

2022, REINVENTEM 
LA INFERMERIA
Us fem a mans la Memòria Professional del 2021. 
Un altre any complicat i en el que, no negarem, 
han emergit els mals latents produïts per aquesta 
pandèmia; però també els mals estructurals que ens 
assetgen des de fa anys i que s’agreugen en aquest 
clima de desconcert i esgotament, físic i emocional.

Ara bé, el 2021 també ha estat un any de reeixida 
per a la nostra professió. Amb un ‘Any Internacional 
de la Infermera i de la Llevadora’ –perllongat durant 
el primer semestre com a reconeixement a la 
nostra tasca ingent enfront de la Covid-19– i una 
campanya de vacunació absorbent, la professió 
assoleix els índexs més alts de coordinació i acció de 
la nostra història. Amb la campanya Nursing Now® 
com a llavor, l’estratègia de desenvolupament de la 
Infermeria és ara un projecte mundial, amb l’encert 
d’arribar i adaptar-se a cadascuna de les realitats 
locals. L’observació, l’homogeneïtzació de l’anàlisi 
de les dades i l’àmplia xarxa de transferència 
de la informació, ens fa partícips de la validació 
d’estratègies professionals a futur.

Convençudes que la Infermeria no tornarà a ser com 
la coneixíem, cal posar fil a l’agulla perquè 
la transformació arribi també a la nostra comunitat. 
Mantenir i engrandir les quotes de lideratge, 
influència, representació i competència. 
aconseguides pel Col·legi i per les col·legiades, 
és el camí per reinventar la Infermeria!
 
MERCÈ PORTÉ I LLOTGE
Presidenta del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Lleida
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ÒRGANS DE 

GO
VERN

JUNTA DE GOVERN

PRESIDÈNCIA
Mercè Porté Llotge

VICEPRESIDÈNCIA
Jordi Ballesté Torralba

Miquel Àngel Calderó Solé
Secretari

Mariona Rocaspana García
Vicesecretària

Mercè Folguera Arnau
Tresorera

Anna Quintanilla Sanz
Vocal la

Lourdes Terés Vidal
Vocal 2a

Anna Teixiné Martín
Vocal 3a

Esther Rubinat i Arnaldo
Vocal 4a

Ana Isabel Fernández Cuesta
Vocal Llevadora
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LES COMISSIONS

RECERCA
Blanco Blanco, Joan
Castro Naval, Elena
Navarro Vinuesa, Nuria
Rubinat Arnaldo, Esther
Vilà Panés, Inés
Costa Menen, Angels
Espigares Tribó, Gemma
Mateos García, Jose Tomás
Martinez Soldevila, Jordi
Rogel Vilanova, Marina

INFERMERIA 
GERIÀTRICA
Canales Biosca, Joan
Martinez Soldevila, Jordi
Teres Vidal, Lourdes
Pereira Roman, Txema
Guerrero Puga, Nuria
Baulies Dalmau, Montse
Mesa Perez, Manoli

INFERMERIA 
PEDIÀTRICA
Lavedán Santamaría, Ana
Rocaspana Garcia, Mariona
Castán Castillo, Maria Jose
Font Arbó, Mercè

DEONTOLOGIA
Pendent de renovació a 31/12/21

Ballesté Torralba, Jordi
    Responsable, enllaç amb Junta

Gómez Ligüerre, Montserrat 
Mayayo Monreal, Carme
Navarra Llorens, Montse
Ruiz Montilla, Mª José 
Vendrell Justribó, Josefina 
Viladrosa Clua, Montserrat
 Suplents/externs:

 Cabau Bobet, Dolors

 Tomàs Jansat, Imma

INFERMERIA 
COMUNITÀRIA
Pendent de renovació a 31/12/21

Gimeno Pi, Iraida 
    Responsable, enllaç amb Junta

Ambrona De Marcos, Verónica
Garcia Sanfeliu, Bibiana
Lopez García, Ma. José
Màrquez Vidal, Alícia

INFERMERIA 
MÈDICOQUIRÚRGICA
Pendent de renovació a 31/12/21

Espies Diaz, Noemí
Martínez Coso, Natalia
Tejero Vidal, Lorena

INFERMERIA 
SALUT MENTAL
Pendent de renovació a 31/12/21

Pascual Garcia, Alexandra
    Responsable, enllaç amb Junta

Acosta Nieto, Esther
Boj Ramírez, Natàlia
González Palau, Francesca
Gracia Peiró, Jordi
Lavilla Berenguer, Alexandra
López García, Ma. José
Martínez Coso, Natalia
Perez Garcia, Josep Anton
Rocaspana Fondevila, Anna
Ruíz Torres, Isabel
Sala Corbinos, Dolores
Torrente Ibarz, Esther

LLEVADORES
Pendent de renovació a 31/12/21

Fernández Cuesta, Ana Isabel
Ferrer Gil, Maria
Saiz Sans, Lidia

LES COMISSIONS COL·LEGIALS SÓN ELS ORGANS D’ASSESORAMENT I ACCIÓ DEL COILL QUE TREBALLEN PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES 

ESPECIALITATS INFERMERES. EL 2021, EL COILL VA ENDEGAR LA RENOVACIÓ DE LES DIFERENTS COMISSIONS AMB L’OBJECTIU D’INCOPORAR 

NOUS TALENTS I PERSPECTIVES. AL TANCAMENT DE L’ANY JA S’HAVIEN RENOVAT LES MEMEBRES DE LES COMISSIONS DE RECERCA, GERIATRIA I 

PEDIATRIA.
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REPRESENTACIÓ 
EN EL

 CCIIC DEGANAT DEL CONSELL

Estrella Martínez Segura

CONSELL PLENARI

Miquel Àngel Calderó Solé
Secretari del Consell

Mercè Porté Llotge
Miquel Àngel Calderó Solé 
M. Montserrat Duch Clavé
Conselleres per Lleida

CONSELL ASSESSOR

Anna Quintanilla Sanz
Consellera per Lleida

MEMBRES DE
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COMISSIONS

LLEVADORES
Coordinadora: Isabel Salgado Poveda

Anna Isabel Fernández Cuesta
Representant per Lleida

TABAQUISME
Coordinadora: Cristina Martínez Martínez

Judith Roca Llobet
Representant per Lleida

SOCIOSANITARI
Lourdes Terés Vidal
Representant per Lleida

SEGUIMENT DE LA GESTIÓ 
INFERMERA DE LA DEMANDA
Blanca Manuel Martí
Representant per Lleida

SEGUIMENT D’URGÈNCIES 
I EMERGÈNCIES ÀMBIT 
PREHOSPITALARI
Montserrat Canelles Seix
Representant per Lleida

EL COILL ÉS MEMBRE DEL CONSELL DE COL·LEGIS D’INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA (CCIIC) I TÉ REPRESENTATIVITAT EN ELS DIFERENTS 

ÒRGANS DE GOVERN I COMISSIONS DE L’ENTITAT.

MEMBRES DE
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SUPORT A LES

 COL
·LE

GIA
DES

GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Josep M Chimeno i Isabel Albana atenen els 
serveis administratius i de gestió del COILL. 

SUPORT PROFESSIONAL
Jordi Martínez, professor associat de la FIF-UdL, 
dóna suport professional a projectes del COILL. 

SUPORT EMOCIONAL
Servei gratuït de suport emocional i psicològic a 
les col·legiades, a través de la Fundació Galatea. 

RESPONSABILITAT CIVIL
Assegurança de responsabilitat civil amb AMA 
(Agrupación Mutual Aseguradora) que cobreix les 
activitats pròpies de la Infermeria, tant en l’àmbit 
civil com penal, per un import per sinistre, 
any i assegurat/da de 3.500.000 euros. 

ASSESSORIA JURÍDICA
Montserrat Viladrosa, advocada i infermera.

ASSESSORIA FISCAL
Gabinet Falcó, especialista fiscal.

BORSA DE TREBALL
Ofertes laborals, en el web del COILL.

CORREU COL·LEGI@L
Servei de bústia electrònica gratuïta.

BIBLIOTECA I ZONA WIFI
Espai de biblioteca, de lliure accés 
i connexió gratuïta a Internet.
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SALUSONE

 FOR
MA
CIÓ
ON LINE 

La reorientació de l’oferta formativa del COILL al 
pla digital durant la pandèmia va promoure l’acord 
amb SalusPlay. L’activació de la subscripció 
digital gratuïta Salus One Premium de totes les 
infermeres i infermers col·legiats de Lleida, el 
juny de 2020, es consolida i ha obtingut molt bons 
resultats el 2021.  

MÉS DEL 40% DE LES 
COL·LEGIADES ACCEDEIXEN 
A LA PLATAFORMA

Quasi el 40% de les infermeres col·legiades 
(985) han accedit a la plataforma i ho han fet 
de forma reiterativa, tal com acrediten les 
6.846 entrades acumulades. El seguiment de 
cursos o formacions, la descàrrega d’e-books, 
la visualització de vídeos o les consultes 
professionals als assessors i panel d’experts 
centren les connexions.

Per ordre d’interès, aquestes són les temàtiques 
més destacades en l’àmbit formatiu:
• Cursos (1.857 matrícules):
 - Urgències i emergències.
 - Ferides.
 - Llevadoria, part i emergències obstètriques.
• Audiovisuals (1.418 visualitzacions):
 - Farmacologia i productes sanitaris.
 - Urgències i emergències.
 - Evidència científica.
 - Seguretat del pacient.

100% GRATUÏTA 
FORMACIÓ ON LINE

SALUSONE PREMIUM
SUBSCRIPCIÓ DIGITAL
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EL COILL DIRIGEIX GRAN PART DE 

LA COMUNICACIÓ A LA CIUTADANIA 

AMB L’OBJECTIU QUE LA CURA IN-

FERMERA SIGUI REFERENT PER A 

LA POBLACIÓ, ESPECIALMENT DU-

RANT AQUESTA CRISI SANITÀRIA DE 

LA COVID-19.

CAMPANYA DE 
PROMOCIÓ DE LA 

VACUNACIÓ

El 18 de maig, el COILL i el 
COMLL van llançar una cam-
panya conjunta de promoció de 
la vacunació contra la Covid-19 
amb el lema “va! va! VACUNA’T”; 
una acció que pretenia sensibi-
litzar la població lleidatana per 
vacunar-se al seu torn. Amb 
els hashtags #infermeresMet-
gesLleida i #vavaVACUNAT, la 
campanya redirigia a la web 
de Salut on s’informava de les 
convocatòries de vacunació i 
s’accedia a la petició de cita.

La campanya es va publicitar 
en els mitjans de comunicació 
locals, així com en xarxes soci-
als. L’Ajuntament de Lleida hi 
va col·laborar amb la cessió de 
diferents espais publicitaris.

GABINET DE

 CO
MUNI

CA
CIÓ

El Col·legi disposa d’un 
gabinet integral de 

comunicació i premsa 
(contractat amb l’empresa 

Missatges Gestió de 
Comunicació SL) que difon 

l’activitat del COILL per 
visibilitzar l’acció infermera.

Amb un Pla de Comunicació 
anual, el Col·legi ha mantingut 

l’estrategia endegada el 2020 
per donar cobertura a la 

campanya contra la Covid-19. 

REVISTA INF
Núm. 35 Març 2021

Núm. 36 Agost  2021
Núm. 37 Des 2021

XARXES SOCIALS
Facebook 
Twitter
Instagram
Youtube
Flickr

MITJANS DE
COMUNICACIÓ
Relació amb mitjans.
Notes de premsa I entrevistes.
Anuncis de premsa. 
Programes de TV.



MEMÒRIA PROFESSIONAL 2021               COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERES I INFERMERS DE LLEIDA

INF
ERME
RIA
16



MEMÒRIA PROFESSIONAL 2021               COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERES I INFERMERS DE LLEIDA

DEFENSA DE 
LA PROFESSIÓ

17

El COILL ha desenvolupat una activitat intensa 
en defensa de la professió durant el 2021. 

Com a interlocutor directe o com a membre 
de corporacions de rang superior, el Col·legi 

s’ha mobilitzat per restituir el benestar de les 
infermeres als nivells de la prepandèmia, però 

també per avançar en els grans temes que 
afecten el desenvolupament de la Infermeria.

PRECARIETAT I INFERMERIA

El març de 2021, l’International Council of Nurses 
(ICN) encunyava un nou terme, “l’efecte Covid”, 

en referència a l’impacte que la pandèmia havia 
tingut en el col·lectiu. 

La malaltia, la incapacitació professional i el risc 

d’abandonament, protagonitzaven l’informe.

Una situació que, tot seguit, l’Organització 

Mundial de la Salut (OMS) urgia a revertir, amb 

el valor de la infermeria i de la llevadoria com 

a argument més ampli a favor de la inversió en 
professionals per assolir la cobertura sanitària 
universal. Sol·licitud sine qua non per tirar 

endavant les ‘Directrius Estratègiques Globals de 
l’OMS per a la infermeria 2021-2025’ presentades 

el mes de desembre.

A més, l’ICN va presentar la revisió del Codi 

Deontològic de les Infermeres per fer front als 

nous reptes de la professió.
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INTRUSISME PROFESSIONAL

El desembre cloïa amb la denúncia de la invasió 
de competències professionals de les titulades 

de Grau d’Infermeria, amb l’excusa de la 
pandèmia. I és que el 2021 va vessar el got de la 
paciència en els col·legis, el Consell de Col·legis 

d’Infermeres i Infermers de Lleida (CCIIC) o el 
Consejo General de Enfermería (CGE). Durant 

dotze mesos es van enunciar i materialitzar 
disposicions que anaven des de l’habilitació de 

les Tècniques en Cures Auxiliars d’Infermeria 
(TCAI) per a la vacunació, a l’aprovació de noves 

titulacions de formació professional (FP) com 
la del ‘Tècnic Superior en Gestió de Serveis en 

Centres Gerontològics’.

 

ACCIÓ POLÍTICA

L’elevació de les demandes professionals de la 
Infermeria als diferents nivells de l’administració 

i el govern, es van iniciar el mes de març exigint 
‘Equitat territorial en salut’, a la presidenta del 

Parlament. La millora de les ràtios, l’increment de 
les inversions i la millora de les infraestructures 

n’eren l’objectiu clau de la reclamació.

Una petició que, un mes després, s’elevava 
al president de la Generalitat de Catalunya, 

demanant que el Govern tingués cura 
de les seves infermeres.

La incorporació de les infermeres a llocs de 
decisió i assessorament polític va ser un altre 
dels fronts de treball del COILL. El 2021, el 
Col·legi lamentava la falta de visió del Ministerio 
de Sanidad, en constituir nous comitès deixant 
de banda les infermeres com ara al ‘Comité 
evaluador de la gestión de la Covid-19’ o al 
de la nova fase del ‘Plan Nacional frente a la 
Resistencia a los Antibióticos (PRAN)’. Val a dir 
que les bones notícies arribaven, en aquesta 
ocasió des de Catalunya, amb la incorporació de 
dues infermeres al Comitè Científic Assessor de la 
Covid-19 constituït per Salut.

També s’estanquen els petits avenços per a la 
correcció de la ràtio infermera amb l’enèsima 
pròrroga sine die de la ‘’Proposición de Ley 
sobre ratios de enfermeras para garantizar la 
seguridad del paciente en centros sanitarios y 
otros ámbitos’, després del desacord dels grups 
parlamentaris tot i la urgència per reduir la ràtio a 
6/8 pacients per infermera (15/20 en l’actualitat), 
amb la contractació de 130.000 professionals.

Finalment, el reconeixement de la categoria A1, 
roman en les agendes de totes les negociacions 
i reclamacions del COILL, imprescindible per 
millorar les condicions laborals i professionals de 
les infermeres, així com franquejar l’accés a llocs 
de direcció i lideratge.
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UNIVERSITATS

El mes de juny es publica la reordenació de les 
titulacions universitàries relegant la Infermeria 

a una ciència menor. La decisió uneix en un front 
comú els col·legis, les societats científiques 

i les facultats d’Infermeria que alerten de 
la impossibilitat d’inscriure-hi els màsters i 
postgraus. La nova categorització suposava 

una infradotació de recursos que derivaria en 
un retrocés en la qualitat acadèmica del Grau 

d’Infermeria i el consegüent deteriorament del 
sistema assistencial a futur. Davant la pressió de 

la professió, el Ministerio de Universidades
va rectificar i la Infermeria recupera l’estatus 

d’àmbit del coneixement.

LA SALUT DE LES 
INFERMERES

El deteriorament de la salut de les infermeres es 
fa especialment visible durant els primers mesos 

de 2021. L’any de pandèmia passa factura i el mes 
de febrer, el Gobierno anuncia el reconeixement 
de la Covid-19 com a malaltia professional amb 

efecte retroactiu, però amb alguns buits.

Un mes després, el COILL activa el ‘Programa 
Retorn’ de Fundació Galatea, servei de suport 

emocional que ofereix assistència psicològica i 
psiquiàtrica gratuïta a les col·legiades 

que ho necessitin.

Paral·lelament a aquest nou servei, el mes de juny, 
la Comissió de Recerca del COILL endega l’estudi 
“Infermeres: com ens sentim?”, per avaluar la 
salut emocional de les col·legiades i reorganitzar 
els serveis que ja presta el Col·legi amb criteris 
d’eficiència i transversalitat, per oferir una 
atenció integral a les col·legiades.

També es promou a participació de les 
col·legiades catalanes en l’enquesta de la segona 
fase de l’estudi ‘Salut infermera i Covid-19’ de la 
Fundació Galatea i que ha de servir per 
plantejar els reptes de recuperació en el 
Sistema de Salut català.

A més, es combat la situació des de la formació, 
amb cursos per a la promoció de la salut 
emocional que dotaran les infermeres de recursos 
personals enfront del desgast físic i emocional 
que pateix la professió..

EL DEBAT DE LA JUBILACIÓ

L’11 de novembre, el COILL va publicar un 
comunicat apostant per una jubilació conseqüent 
i realista amb la salut professional i vital de les 
infermeres.  Un debat que, segons explicava el 
Col·legi, s’ha d’abordar amb urgència perquè el 
sistema s’afebleix amb la seva principal força de 
treball malalta.
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CAMPANYA DE 
VACUNACIÓ 
CONTRA LA 

COVID-19

El 2021, la campanya de vacunació 
contra la Covid-19, iniciada el 27 de desembre 

de 2020, ocupa i preocupa, amb la 
mateixa intensitat, al COILL. La complexitat 
i sobrecàrrega de treball que implicava una 

campanya d’immunització d’aquesta magnitud va 
obligar a endegar accions de suport per facilitar 

l’acció vacunadora de les infermeres.

CAPTACIÓ D’INFERMERES 
VACUNADORES

El COILL va canalitzar les diferents crides del 
Departament de Salut per dotar Catalunya d’una 
borsa estable d’infermeres vacunadores. 

La inscripció en el registre va permetre organitzar 
les primeres unitats mòbils de vacunació que 
van assumir la immunització de les persones 
residents en centres sociosanitaris.
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FORMACIÓ

El COILL va promocionar la formació de les 
infermeres, com a element clau per anar 

incorporant nous vaccins a l’estratègia de 
vacunació i abastar més grups de població. 

VACUNACIÓ PROFESSIONAL

La incertesa sobre la immunització i els 
diferents tipus de vacunes va generar recel. 

Aquesta desconfiança era un repte, també 
entre els professionals. El COILL va demanar a 

les infermeres que es vacunessin en primera 
instància per protegir l’entorn sanitari, garantir 

l’assistència i ser exemple per a la ciutadania.

Al mateix temps, el COILL orientava els recursos 
de comunicació del Col·legi a la promoció i 
difusió de la campanya de vacunació. Una 

estratègia completament exitosa que va motivar 
la felicitació de l’entitat a les infermeres de Lleida 

per la difusió positiva que feien de la vacunació 
i el material gràfic que aportaven a l’estratègia 

comunicativa col·legial.

Aquest lideratge infermer en la vacunació i 
la pandèmia, van ser els eixos principals de 

l’Assemblea General del COILL celebrada
el 25 de març i que va comptar amb 

l’aprovació de les col·legiades.

VACUNACIÓ I FAKE NEWS

Habilitar i organitzar els punts de vacunació, 
planificar la logística o informar la població eren 
una prioritat per complir els terminis projectats i 
assolir la immunitat de grup anhelada que havia 
de reduir la pressió assistencial sobre el sistema.

Un objectiu que des de l’inici de la mateixa 
pandèmia ha estat amenaçat per la desinformació 
–fake news– al voltant del SARS-CoV-2 i de la 
gestió que es feia de la crisi sanitària.

En aquest camp, el COILL ha participat en els 
informes, webinars i accions promogudes pel 
Consell d’Infermeres i el Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya (CAC) i en va fer una anàlisi 
detallada en el marc de la ‘Jornada Abierta PRAI, 
sobre la Desinformación de Vacunas del Covid-19’, 
organitzada per la Plataforma de Reguladores del 
sector Audiovisual de Iberoamérica (PRAI).

Editorials, articles d’opinió i comunicats van estar 
altres de les accions executades i orientats a 
finalitats diferents com ara la desestigmatització 
dels joves com a vectors de contagi, la relaxació 
de mesures o la seguretat i eficiència 
de les vacunes.

També es va llançar la campanya #vavaVACUNAT 
en col·laboració amb el COMLL (vegeu pàgina 15).
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VISIBILITAT 
INFERMERA

La crisi sanitària de la Covid-19 ha posat les 
infermeres sota la lupa informativa i s’han assolit 

quotes de visibilització inèdites. 

Rendibilitzar aquesta exposició de la professió 
ha estat un dels objectius del COILL que va fer 

un esforç per consolidar aquest posicionament 
privilegiat en els mitjans de comunicació, 

però també en les xarxes socials o en la 
consciència de la ciutadania.

PRODUCCIONS 
AUDIOVISUALS

El 2021 va ser un any d’estrenes. El 22 de gener, 
el COILL estrenava producció pròpia a Lleida TV, 
amb l’emissió del documental ‘La llum en la boira’. 
Una narració en primera persona en què pacients 
i infermeres lleidatanes de diferents àmbits 
es retroben per narrar, la seva lluita durant la 
primera onada de la pandèmia.

A aquest primer documental de factura 
lleidatana, s’unirien a les acaballes de l’any, dues 
coproduccions del Consell i els quatre col·legis 
d’infermeres i infermers de Catalunya:

• El curtmetratge d’animació ‘Infermeres, origen 
i professió’, estrenat el 29 d’octubre, feia un 
recorregut pel món de les cures, des de l’àmbit 
domèstic dels pobles primitius i de les primeres
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grans civilitzacions, passant per la caritat de 
l’edat mitjana o la consideració d’ofici de l’edat 

moderna, fins al concepte de professió autònoma 
i científica assolit als anys 50 amb la creació de 

les escoles d’Infermeria. Tot i això, tal com recull 
la producció, no seria fins vint-i-cinc anys després 

que s’elevaria la professió a diplomatura, donant 
pas el 2010 als estudis de grau universitari i la 

Infermeria moderna que gaudim avui dia. La 
producció està a disposició de totes les entitats 

i centres educatius lleidatans amb fins didàctics 
i, també, de les infermeres que el poden utilitzar 

com a targeta de presentació en activitats 
comunitàries i interprofessionals.

• ‘Infermeres resilients’, el documental del Consell 
sobre l’impacte de la Covid-19 en la infermeria, 
es va estrenar el mes de desembre i recollia el 

testimoni de cinc infermeres catalanes.

FOTOGALERIA PER 
IL·LUSTRAR LA LABOR 

INFORMATIVA DELS MTJANS

Els primers mesos de la campanya de vacunació 
van estar claus, però les restriccions d’accés en 

els centres residencials i entorns vulnerables no 
facilitava la feina dels mitjans de comunicació. 

Per pal·liar aquest dèficit, el COILL va crear una 
fotogaleria que es nodria amb instantànies fetes

per les mateixes infermeres que assumien la 
vacunació. L’àlbum fotogràfic es va publicar en 

obert i amb cessió gratuïta per als mitjans de 
comunicació que les volguessin descarregar per 

il·lustrar l’avenç de la campanya de vacunació.

LES INFERMERES, FONT 
D’INFORMACIÓ FIABLE

Promoure la presència de les infermeres en els 
espais informatius i taules de debat sobre la crisi 

sanitària era una altra de les prioritats del COILL. 

El mateix Consell d’Infermeres demanava al CAC 

que es tinguessin les infermeres com a font fiable 

d’informació.

A més, el Consell d’Infermeres va ser un dels 

ponents de la taula rodona sobre ‘Periodisme i 

pandèmia’, en el marc del Simposi de Llibertat de 
Premsa celebrat a Lleida, el mes d’abril.

‘ENFERMERAS INVISIBLES’,
NOVETAT EDITORIAL
 

El 28 d’octubre, el COILL va presentar el llibre 
‘Enfermeras invisibles’, de la mà de les seves 

autores Olga Navarro Martínez i Vanessa Ibáñez 

del Vall, per donar suport a aquesta iniciativa 

que posa en valor l’aportació històrica de les 

infermeres.



             COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERES I INFERMERS DE LLEIDA

TOP
2021



             COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERES I INFERMERS DE LLEIDA 25

PROMOCIÓ
DE LA 

RE
CER

CA
OFICINA DE RECERCA I 

TRANSFERÈNCIA INFERMERA 

El 2021, el COILL va implantar una Oficina de Recerca 

i Transferència Infermera, per fomentar i facilitar el 

creixement de coneixement de les col·legiades.

INVESTÉN 2021 

Eutanàsia, lideratge i canvi climàtic van estar les principals 

aportacions de les infermeres lleidatanes al XXV Encuentro 

Internacional de Investigación en Cuidados, celebrat 

telemàticament i organitzat per Investén-isciii.

BECA I PREMIS COILL

Amb una dotació de més de 10.000 euros, 
el COILL va convocar la XI BECA AL MILLOR 
PROJECTE DE RECERCA INFERMERA DE LLEIDA i 
el XXIXè PREMI JOSEP MARIA CAMPS I BALAGUÉ 
D’INVESTIGACIÓ D’INFERMERIA DE LLEIDA. 

Beca Gemma Espigares Tribó (IP), José Tomás Mateos 
García, Marta Font Garcia i Filip Bellon.
“Desplegament de la Llei de l’Eutanàsia a Lleida: anàlisi 
crític de l’experiència en la cura infermera” (6.000 euros). 

1r Premi Joan Blanco Blanco (IP)
“De estudiantes a infermeres/os bajo presión durante 
la pandèmia: Incorporación laboral de estudiantes de 
Enfermería durante la primera ola de Covid-19 en España” 
(1.800 euros i inscripció Inves 2022).
2n Premi Irene Espinosa Peña i Gemma Amat Camats
“Estudi de les emocions i dilema ètic en la presa de 
decisions dels professionals sanitaris durant la pandèmia 
Covid-19”  (1.200 euros).

El tercer premi va quedar desert. 

CONVENI AMB L’IRBLleida

El 2021, el COILL va renovar la seva col·laboració amb 
l’IRBLleida. L’Institut compta entre els seus investigadors 
amb nombroses infermeres, així com amb el Grup de 
Recerca en Cures de la Salut (GRECS-IRBLleida).

GUIES RQUIA 

El COILL va participar en la traducció de les Guies de 
Pràctica Clínica RQIA d’atenció al part normal en unitats 
liderades per llevadores.



DESPLEGAMENT
DE LA 

PRESCRIPCIÓ 
INFERMERA 

AMB SIGNATURA 
ELECTRÒNICA 

SIRE 

El 12 de gener de 2021, un grup d’infermeres 
seleccionades del sistema públic de salut 

de Catalunya (SISCAT) participava en 
una fase de proves per emetre receptes 

electròniques amb signatura pròpia.

El procés d’integració era complex i requeria la 
cooperació de la Gerència del Medicament del 
Servei Català de la Salut (CatSalut), 
dels col·legis professionals que configuren 
el Consell de Col·legis Oficials d’Infermeres i 
Infermers de Catalunya (CCIIC) i de les entitats 
proveïdores del SISCAT.

A banda del procés d’acreditació per part del 
COILL, va caldre adaptar els certificats digitals 
al Sistema Integrat de Recepta Electrònica 
(SIRE) i crear els punts de validació als centres 
del SISCAT on les infermeres prestaven els seus 
serveis. Aquests punts de validació havien de 
facilitar les gestions de l’emissió de targetes, que 
farien possible la signatura electrònica.

El COILL, a través del CCIIC, va treballar 
estretament amb la Gerència del Medicament del 
CatSalut per adaptar la vintena de programaris 
i estacions clíniques de treball que feien servir 
el centenar de proveïdors del SISCAT per fer 
possible que les prescripcions de les infermeres 
s’integressin en el SIRE.

A la fi del 2021, el COILL havia acreditat 515 
col·legiades que van emetre 9.512 receptes 
electròniques, en aquest primer any d’habilitació.
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AQUEST PROCÉS DE PRESCRIPCIÓ DE MEDICACIÓ O PRODUCTES 

SANITARIS MITJANÇANT RECEPTA ELECTRÒNICA AMB SIGNATURA 

PRÒPIA S’EMMARCA DINS EL REPTE 16 DEL FÒRUM DE DIÀLEG 

PROFESSIONAL, ON LES INFERMERES I INFERMERS PARTICIPANTS 

RECLAMAVEN SEGURETAT JURÍDICA EN EL SÍ DE LES ACTIVITATS DE 

PRESCRIPCIÓ, UNA DE LES LÍNIES QUE EL COL·LECTIU IDENTIFICAVA 

COM A PRIORITÀRIA. 



DESPLEGAMENT
DE LA LLEI DE L’ 

EU
TANÀ

SIA 

L’aprovació de la Llei Orgànica de regulació 
de l’Eutanàsia (LO 3/2021, de 24 de març) 

marcava un abans i un després de la cura a 
les persones en procés de final de vida. El 

desplegament s’anunciava complex i és per això 
que el Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya va obrir una enquesta, adreçada 

als professionals sanitaris, per recollir les 
aportacions de tots els col·lectius sanitaris 

respecte de com s’havia de dur a terme l’esmentat 
desenvolupament.

El 95% del col·lectiu infermer es va mostrar a 
favor del reconeixement del dret a l’eutanàsia 
i la seva regulació; tot i que consideraven que 
les principals dificultats que els professionals 
sanitaris trobarien davant d’aquesta petició, és 
el conflicte que es genera en l’entorn familiar de 
la persona sol·licitant, així com la inseguretat 
dels professionals per la manca de formació i 
informació. A més, durant el procés d’atenció a 
aquests pacients, els preocupava sobretot com 
es dóna la informació a la persona sol·licitant del 
procediment i els requeriments ètics i legals. 

En relació a la Comissió de Garantia i Avaluació, 
òrgan que ha de resoldre les sol·licituds d’accés 
a aquesta prestació, el COILL va reclamar que 
s’inclogués les infermeres i hi estiguessin 
representades les associacions de pacients i 
juristes professionals.

Preocupat per la formació de les infermeres 
al respecte, el COILL va promocionar la 
participació de les col·legiades en els cursos de 
sensibilització organitzats per Salut i va difondre 
continguts específics sobre 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).
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EL DESPLEGAMENT DE LA LLEI DE L’EUTANÀSIA HA COMPTAT AMB 

L’APORTACIÓ DEL COILL I DE LES COL·LEGIADES QUE DEMANEN 

SEGURETAT JURÍDICA EN L’EXERCICI DE LA PROFESSIÓ.
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6 MAIG 

DIADA
La celebració del Dia Internacional de la 
Infermera de 2021 va estar una injecció 
d’optimisme per a les Infermeres de Lleida. Amb 
restriccions i molta prudència, el COILL reprenia 
l’activitat social i ho feia amb una emotiva 
jornada.

ESCULTURA: ‘LA DAMA 
DE LA LÀMPADA’

L’escultura “La Dama de la Làmpada”, obra de 
Ponsarnal, es va inaugurar el 6 de maig, en el 
marc de la Diada 2021. L’obra, regal del COILL a les 
Terres de Lleida, 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®. L’obra de Ponsarnal es va instal·lar en els 
Jardins Georges Orwell de l’Hospital Universitari 
Santa Maria de Lleida.
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LA CELEBRACIÓ DE LA DIADA 2021 VA ESDEVENIR UN EMOTIU 

HOMENATGE A LA SOCIETAT LLEIDATANA QUE VA COL·LABORAR 

AMB EL COILL DURANT ELS MESOS MÉS DURS DE LA PANDÈMIA.

ACTE INSTITUCIONAL

A la tarda, la celebració es va traslladar al Pati del 
Castell dels Templers de Gardeny. El lliurament 
de les beques i premis de recerca 2020 i 2021, van 
ser el preludi d’un dels plats forts de la jornada: 
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. 

Sota el lema ‘Infermeres, voluntats i pandèmia’, 
el COILL va fer reconeixement a la 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. 

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 Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, també 
va adreçar unes paraules als assistents. 

Molt emocionades, també, Jordina Cervera i 
Cèlia Esteve, van rebre la distinció en nom de les 
cosidores anònimes ‘Cosim (x) Tothom’ que van 
proveir d’EPI el COILL.

La benvinguda a les noves col·legiades i el 
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– van ser el preludi de l’anunci dels 
actes de celebració del Centenari del COILL, 
previstos per al 2022.
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VIO
LÈN
CIA 

CONTRA 
LES DONES

Pel que fa a la violència 
contra les dones, el COILL 

al #Manifest25N2021 amb 
motiu de la celebració del 

Dia internacional contra la 
violència de gènere (25 de 

novembre).

INFERMERES 
CONTRA EL TABAC

La XXII Setmana Sense Fum, 
celebrada sota el lema “Deixar 
de fumar, la teva altra vacuna”, 

es va celebrar entre el 25 al 31 de 
maig, amb nombroses activitats 

i accions per conscienciar la 
població sobre els beneficis de 

deixar de fumar.

El COILL es va adherir a la 
campanya amb la voluntat 

d’alinear objectius entorn de la 
iniciativa.

TA
BA

QUIS
ME

VIH
POSICIONAMENT

El COILL, com a membre 
del Consell de Col·legis 

d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya (CCIIC), es va adherir 
un any mes, al manifest del Dia 

Mundial de la Sida 
(1 de desembre).

La 34a edició a Catalunya de 
la jornada es va commemorar 

amb un acte institucional 
de desplegament del ‘Tapís 

Memorial de la Sida’, exhibit 
simultàniament a les façanes 

del Palau de la Generalitat i 
de l’Ajuntament de Barcelona 
–organitzat per Projecte dels 

Noms– i que va continuar al 
Palau de la Generalitat amb la 

participació del Comitè 1r de 
Desembre.
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RECONEIXEMENTS A LES  
INFERMERES DE LLEIDA
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Les Infermeres de Lleida han estat objecte 
del reconeixement de la societat i els premis i 
homenatges es van succeir al llarg de 2021. Des 
de distincions de màxim rang com la Creu de Sant 
Jordi atorgada al Consell d’Infermeres, fins a 
senzills i no menys importants mostres d’estima, 
aquesta és la cronologia dels premis rebuts.

Premi Alfons de Borja 2020
28/04/2021
 
Concedit al COILL per l’Associació d’Antics 
Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida, de 
forma conjunta amb el Col·legi Oficial de Metges 
de Lleida (COMLL).

Espasa d’Honor de la Setmana 
de Sant Jordi de Montblanc
26/04/2021 

Concedit al Consell d’Infermeres per l’Associació 
de la Setmana Medieval de Sant Jordi de 
Montblanc.

Distinció pel sosteniment 
de les reserves de sang 
durant la pandèmia
15/06/2021

Concedit al Consell d’Infermeres per la Federació 
Catalana de Donants de Sang i el Banc de Sang i 
Teixits, en col·laboració amb Creu Roja Catalunya

Premi especial 
QuèFem? d’Honor
02/07/2021

Concedit al Consell d’Infermeres pel suplement 

de ‘La Vanguardia’.

Teatre: ‘Mort de riure’
15/09/2021

Reconeixement al COILL del teatre de 

l’Escorxador.

Premi AP! Lleida
22/10/2021

Concedit al COILL per l’Associació de 

Professionals de Lleida AP!Lleida.

Trifermed Awards
13/10/2021

Concedit al Consell d’Infermeres per Trifermed.

Creu de Sant Jordi 2021
13/12/2021

Concedida al Consell d’Infermeres pel Govern de 

la Generalitat de Catalunya.
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