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ducció de la quota col·legial als col·
legiats en situació d’atur, i que a continuació es transcriu: “Així mateix es
proposa disposar d’un quota reduïda
per a aquells col·legiats que es trobin
en situació d’atur. L’import serà de 50
euros. Caldrà presentar els corresponents documents acreditatius. No cobrar la quota de col·legiació davant
els reingressos dels col·legiats”.
4. Seguir oferint gratuïtament la realització de la declaració de la renda
als col·legiats.
En la Junta de Govern es prenen els
següents acords:

Benvolguts/des companys/es,
És per a mi una gran satisfacció poder-me dirigir, un any més, a tots
vosaltres, com a presidenta del Col·
legi Oficial d’Infermers/es de Girona,
mitjançant la presentació, en format
tríptic, de la memòria 2012. Aquest és
el resum de les activitats i acords que
hem dut a terme els membres de la
Junta de Govern.
Valorant l’any 2011, dèiem que havia
estat un any dur i complex, marcat
per la crisi econòmica i les retallades,
especialment en salut i, en particular,
al nostre col·lectiu. L’any 2012 no ha
estat millor.
Els membres de la Junta de Govern,
valorant la situació social i professional, vàrem veure la necessitat
d’adoptar uns acords per adaptarnos al moment que vivim i posar uns
mitjans facilitadors als col·legiats.
ACORDS:
En data 26 de març es va celebrar
Assemblea General Ordinària, i es va
acordar:
1. Baixar l’import de la quota col·
legial en 6 euros any per col·legiat.
2. Seguir subvencionant en 3,96 euros
per col·legiat / any l’assegurança de
responsabilitat civil.
3. Com a conseqüència de la situació
actual es va acordar aplicar una re-

Programa RETORN
1. L’any 2012 ja estat el darrer amu em
què el Col·legi ha format part del programa RETORN (programa d’ajuda a
l’infermer/era malalt, amb problemes
psicoemocionals). S’està treballant amb
l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS)
per a la redacció d’un conveni de col·
laboració per promoure l’elaboració, el
desenvolupament i implementació d’un
programa promotor preventiu i d’atenció a la salut mental del col·lectiu d’infermers/eres que abraça la corporació
col·legial. Aquest servei serà gratuït per
a tots els col·legiats infermers/eres del
COIGi. S’enviarà un díptic informatiu
del programa, amb una imatge de referència i el telèfon de contacte.
Servei d’Orientació Laboral
2. El col·legi Oficial d’Infermers/eres
de Girona va endegar a partir del mes
de maig un nou servei d’orientació
laboral i professional per facilitar un
major coneixement del mercat laboral que permeti als col·legiats a l’atur
avaluar si disposen de tot allò que el
mercat laboral demana per accedir a
un lloc de treball. Per contactar a hores convingudes cal enviar un correu
a gicodi@codigi.cat

Revista col·legial Pols a Pols
3. Es va acordar que el 2013 la revista
col·legial Pols a Pols, amb una periodicitat de 3 exemplars anuals, deixarà
d’enviar-se en paper per correu postal per fer-se en format digital, per
consultar-la a www.codigi.cat
Comissió Deontològica
wAtesa la baixa voluntària d’un dels
membres de la comissió i, després
de la convocatòria oberta de la plaça vacant, s’aprova per Assemblea
General la incorporació de la col·
legiada Glòria Rey Tardiu.
w
La comissió ha mantingut 2 reunions
de treball durant l’any 2012.
- 18/06/2012. Assistència del 63 % dels
membres (5/8)
- 18/12/2012. Assistència del 100 %
dels membres (8/8)
w
S’ha iniciat la revisió i actualització de
la normativa interna de la Comissió.
w
La Junta de Govern ha presentat 3 casos a tractar per la comissió (desembre 2012), que s’han treballat i resolt
emetent els corresponents informes.
w
S’ha participat activament en la Comissió de treball del projecte de renovació del Codi d’Ètica de Catalunya,
del Consell Català d’Infermeria. S’han
dut a terme un total de 4 reunions.
w
Durant aquest any es finalitza el primer
esborrany del Codi, i s’inicia el procés
de valoració per part d’infermeres expertes en ètica així com d’altres professionals experts en ètica i legislació.
Consell Català
Durant l’any 2012 s’han convocat 13
reunions del Consell Català.
Els professionals que ens representen
al Consell Assessor del Consell Català
són:
-Sra. Francisca Abulí Picart
-Sr. Jordi Pujiula Masó
Durant l’any s’han fet 2 reunions del
Consell Assessor.
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Pla de salut
El dia 1 de desembre de 2012 a Sitges,
els responsables del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya
varen presentar els resultats principals de cadascuna de les nou línies de
treball del pla de salut 2011/2015. Hi
varen assistir la Sra. Carme Puigvert
Vilalta, presidenta; la Sra. Margarita
Puigvert Vilalta, vocal 3a, i la Sra. Alicia Rey Miguel, vocal 5a.
Les 9 línies de treball són:
1. Objectius i programes de salut
2. Major orientació als malalts crònics
3. Més resolució des dels primers nivells
4. Més qualitat en l’alta especialització
5. Major enfocament en pacient i familiars
6. Nou model de contractació a l’atenció sanitària
7. Incorporació del coneixement professional en el sistema
8. Millora del govern i participació en el
sistema
9. Potenciació de la informació, transparència i avaluació

Consell de la Professió Infermera
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el passat dia 28
de març de 2012 va aprovar la proposta presentada per la Sra. Assumpció González per a la constitució dels
grups de treball per a l’any 2012-2013
i quins seran els portaveus dels diferents grups de treball i que formaran
part del CPIC.
Podeu consultar la informació a la
web cpic@gencat.cat
La Presidenta del COIGI, Sra. Carme
Puigvert, va ser elegida el passat 17
de juliol de 2012 membre de la Comissió Permanent de la Professió Infermera a Catalunya.
Pla de la Cronicitat de la Generalitat de Catalunya
La Comissió de la Cronicitat està
representada a les comarques de
Girona per la Sra. Rosa Suñer Soler,
col·legiada de Girona 1.281, i la Sra.
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Carme Grabuleda Poch, col·legiada
2157.
Consell General
El dia 12 de febrer, la presidenta del
COIGI, Sra. Carme Puigvert, la Sra.
Margarita Puigvert i la Sra. Francesca
Abulí, vocals de la Junta, van assistir
a la Conferència Estatal de Gestió Clínica Infermera.
Durant l’any 2012 es van crear 4 comissions del Consell General, i els col·
legis catalans estan representats per
les següents persones:
- Ordenación Professional y Prescripción Enfermera, representada per la
Sra. Carme Puigvert Vilalta, presidenta del COIGI, i la Sra. Montserrat
Teixidor, degana del Consell Català,
en representació de la Comunitat
Autònoma.
- Acreditación y Reacreditación, representada pel Sr. Josep M. Camps,
president del COILL (Lleida).
- Registro y Censos, representada pel
Sr. Albert Tort, president de COIB
(Barcelona).
- Atención al paciente y al colegiado,
representada per la Sra. Ana M. Pedraza, presidenta del COITA (Tarragona).

El dia 5 de juliol, es van reunir totes
les comissions i varen elaborar el Reglament de Règim Intern així com la
metodologia de treball de cadascuna
de les comissions.
En breu tindreu informació més detallada de l’activitat col·legial en la
memòria que s’està redactant i que
podreu consultar aviat a la nostra
plana web www.codigi.cat
Per acabar, en nom dels membres de
la Junta de Govern i en el meu propi,
vull donar les gràcies a tots/es els/les
infermers/es que amb el seu coneixement i participació ens ajuden a tirar
endavant en el desenvolupament de
la nostra professió.
Carme Puigvert i Vilalta
Presidenta de la Junta de Govern

1. Activitats col·legials
Formació
Comissió de teràpies complementàries

Curs de nutrició i alimentació
naturista en infermeria clínica
Dates: 5, 12, 19, 26 de març de 2012
Docent: Xavier Uriarte Llorente
Assistents: 17 col·legiades
Curs d’aplicació ioga com a eina
d’autoajuda en el part i al naixement
Dates: 11, 18 de maig de 2012
Docent: Immaculada Campos Orellana
Assistents: 13 col·legiades
Curs de flors de bach
Dates: 22, 23 i 24 de maig de 2012
Docent: Jordi Puertas Viñolo
Assistents: 18 col·legiades
Aquest any 2012 hi ha hagut 2 cursos que no han tingut sortida per
no tenir suficients inscripcions.
Aquests mateixos cursos s’han proposat per oferir-los al 2013:
- Taller d’utilització de l’esferodinàmia en la gestació, part i puerperi
- Curs de fitoteràpia clínica per a
infermeres/infermers d’atenció
primària i remeis populars.
Formació continuada
Cursos:
Nutrició i salut cardiovascular
(gratuït) Danone/Nusa
Data: 25 d’abril de 2012
Docent: Irene Carreras Ferrer
Assistents: 31 col·legiades
Electrocardiografia pràctica:
Dates: 17, 21, 23 i 30 de maig 2012
Docent: M. Dolors Alsina Coll
Assistents: 29 col·legiades
Tractament anticoagulant per a
infermers/infermeres SINTROM
(TAO) (gratuït)
Dates: 17, 19, 24, 26 setembre i 1
d’octubre de 2012
Docent: Alberto Romero León
Assistents: 29 col·legiades
Alimentació i nutrició òssia (gratuït) Danone/Nusa
Data: 27 de setembre de 2012
Docent: Cristina Rovira Acedo
Assistents: 28
Taller de lectura i interpretació
radiogràfica per a infermeria
Dates: 16, 17, 23, 24 d’octubre de
2012
Docent: Jordi Galimany Masclans
Assistents: 20 col·legiades

Curs bàsic de sutures
Dates: 12, 13 i 24 de novembre de
2012
Docent: Yolanda Sánchez Garrido
Assistents: 21 col·legiades
Cursos del Dipsalut
El projecte de “Formació per a Ajuntaments 2012”, de Fòrum Sanitari i Dipsalut, es va iniciar el passat 28 de maig
de 2012 amb la signatura del conveni
per part d’ambdues institucions.
Els cursos que s’han ofert a les diferents poblacions de la província de
Girona són:
“Formació a cuidadors no professionals” - impartit per infermeres i
fisioterapeutes
“Exercici físic i prevenció de caigudes en gent gran” - impartit per
fisioterapeutes
“Higiene postural dels escolars” impartit per fisioterapeutes
“La transmissió de malalties a través de la manipulació d’aliments”
- impartit per veterinaris.
El curs anomenat “Curs de cuidadors no professionals” es va impartir en les poblacions de Celrà, Sant
Hilari Sacalm, Besalú, Navata, Vidreres i Sant Julià de Ramis. Els col·
legiats d’infermeria que van fer la
docència d’aquest curs han estat:
Sra. Sílvia Bardalet, Sra. Irene Prat,
Sra. M. Carmen Burgas, Sr. Jordi
Aguilera, Sra. Gemma Simón, Sra.
Rosa M. Castro i Sra. Rosa Parreño.
Comissió de Jubilats
Activitats realitzades
Jornada St. Joan de Déu 22 de
març de 2012
Sortida al Mont Sant Benet (Bages) i
plaça de braus les Arenes de Barcelona. Assistents: unes 55 persones.
Celebració en record dels nostres difunts a la parròquia de St.
Narcís de Girona
Dia 8 de març de 2012, a les 19.00
h. Assistents: 12 persones.
Monogràfic faroners i faroneres
Dia 4 de juny. L’exposició va anar a
càrrec de la Sra. Elvira Pujol
Assistents: 12 persones
Sortida a la Camarga Francesa:
Dies 20 i 21 de novembre
Assistents: 16 persones
Xocolatada Nadalenca a la Seu
Col·legial
Dia 13 de desembre de 2013 a les
17.30 h. Assistents: 22 persones.

3. Serveis col·legials

10

Altes 2012: gener a desembre
Primeres col·legiacions:
27
Trasllats:
21
Reingressos:
20
TOTAL
68
Estadística

Baixes
2012: gener a desembre
0
Jubilacions:
17
Baixes voluntàries:
62
Trasllats:
24
Defuncions:
2
Invalideses:
5
Altres causes:
23
133
TOTAL

Altes:
30

5

Baixes:

25

80

20

70

15

60
50

10

40

5

30

0

20

Total de col·legiats 2012:

3.256
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2. Actes col·legials
Jornada IN’12
El dia 15 de novembre, com
cada any, es va organitzar
80
in’12
la Jornada d’Infermeria
70
IN,12, que enguany por60
50
tava com a títol ACREDI40
TACIÓ
INFERMERA: treballant per
30
l’excel·lència
professional.
20
L’objectiu
d’aquesta jornada era arri10
bar0a conclusions i solucions efectives
que ajudin els infermers i les infermeres a anar avançant professionalment.
Per desenvolupar aquest tema, l’In’12
es va comptar amb la intervenció de
la Sra. Elizabeth Peter, professora as-

2. Departament administratiu
Departament
administratiu:
Sra. Ester
Ayala Estrella
Sra. Esther
de Benialbo
Cardona
Sra. Núria
Casanovas
Romaguera

sociada de la Universitat de Toronto
(Canadà) de reconegut prestigi en l’àmbit internacional de la infermeria (*).
Es va decidir realitzar una enquesta telefònica entre els col·legiats amb l’objectiu de conèixer l’opinió sobre quin seria
el sistema més adient per a la re-acreditació, re-certificació i re-validació de la
competència infermer/a durant al llarg
de la vida professional
També es va continuar amb la dinàmica de participació col·legial que es va
iniciar l’any passat, i aquest any també
s’ha creat un grup de treball format per
col·legiats experts en aquesta matèria.

3. Assessors del Col·legi
Assessor jurídic:
Sr. Carles
Moret Llosas
Assessor comptable:
Sr. Marc Carreras
Anper Consultors, SLP

Assessor informàtic:
Sr. Lluís Colldecarrera Codina

Atenció al col·legiat en hores
concertades. Cal demanar cita prèvia
a través del Col·legi al 972 20 40 61

4. Anper Consultors
En virtut del conveni de col·laboració
signat entre ANPER CONSULTORS,
SLP i el Col·legi Oficial d’Infermers/
eres de Girona, cada any s’ofereix
la possibilitat de fer la declaració
anual de la Renda de forma gratuïta.
Aquest any 2012 es van fer les declaracions corresponents a l’any 2011 a
104 col·legiats/es.

5. Plana web
El passat 15 de novembre, i dins dels
actes de la Jornada IN,12, es va presentar als col·legiats/ades la nova
plana web del Col·legi. Aquesta és
molt més funcional a l’hora de consultar-la, i com a novetat principal
s’han creat uns espais privats als
quals tan sols hi poden accedir els
col·legiat/ades de Girona.

6. Reconeixement del nostre
sistema de qualitat mitjançant la
Norma ISO 9001:2008
El sistema de gestió de qualitat col·
legial va obtenir el mes d’abril de
2012 el reconeixement i certificació
de la Norma ISO 9001:2008.
Aquest sistema de qualitat s’orienta
a la millora contínua mitjançant un
enfocament dels processos clau col·
legials, així com el desplegament d’objectius i indicadors de seguiment, la incorporació de l’opinió i del grau de satisfacció dels col·legiats, i el seguiment
de les àrees de millora planificades.
Els processos clau desplegats són:
-Gestió col·legial
-Gestió de la borsa de treball
-Formació
-Representació institucional
-Gestió de comissions, assessorament
professional i atenció al client

7. Departament Administratiu
Horari del Col·legi
L’horari d’hivern de les oficines del
Col.legi és de dilluns a dijous de 09.00 a
19.00 h i divendres de 09.00 a 14.00 h.
L’horari d’estiu de les oficines del Col·
legi (de l’1 de juliol al 15 de setembre)
és de dilluns a divendres de 08.00 a
15.00 h.

El dia 17 de maig va tenir lloc a
la seu col·legial l’acte de celebració de la Diada Internacional
de la Infermera amb el títol UNA
MIRADA A LA POBRESA I SALUT

12. Prescripció infer m e r a
Durant l’any 2012 s’han fet un
total de 19 cursos, 10 dels quals
es van fer a la seu col·legial, 6 a
l’IAS, 2 a l’Hospital de Palamós i 1
a l’Hospital de Sant Jaume d’Olot.
Hi han assistit un total de 573
col·legiats/ades assolint quasi la
totalitat el diploma del “Curs d’infermer/era expert/a en indicació,
ús i autorització de medicaments
i productes sanitaris en cures generals d’infermeria i en T.I.C. i el
certificat del “Consejo General de
Colegios Oficiales de Enfermería de
España”.
any
2010
2011
2012

11. Premi al millor treball publicat a la revista Pols a Pols 2011
El dia 6 d’octubre de 2012, es va reunir el jurat a la seu col.legial format
per la Sra. Margarita Puigvert Vilalta, Sra. Mª Asunción Picart Nogué i Sr.
Pedro Roura Martí.
Per unanimitat de tots els membres del jurat es va acordar concedir el Premi al millor treball publicat a la revista Pols a Pols 2011 al treball titulat “Incidència d’infeccions urinàries degut als sondatges vesicals”, dels autors:
Sra. Mariona Pujolàs Xarles (col. 1984), Mariona Bosacoma Cufí (col. 4011),
Sra. Carme Pizarro Gato (col.1830), Sr. Yuricel Ramos Fernández (col. 4630),
Sra. Núri Muñoz Llanes (col. 3654) i Sra. Lourdes Gou Alabau (col. 1091).

Compte

Expansió PRO.

T’abonem el 10% de la teva
quota de col·legiat*.

S’hi pot accedir, sense cap cost addicional pel conveni que tenim signat entre la UdG i
el COIGI, als serveis de consulta de catàlegs i documents, préstec del fons bibliogràfic i
recursos electrònics. Es recorda que s’ha de presentar el carnet col·legial.

XVII Premi d’investigació en Infermeria de Girona 2012
El dia 24 d’octubre de 2012, es va reunir el jurat a la seu col·legial, format
per la Sra. Lluïsa Colón Moreno, Sra.
Montserrat Jover Mallol, Sra, Margarida Franch Ferrer, Sra. M. Carmen
Malagón Aguilera i la Sra. M. Carmen
Burgas Balibrea.
Es va acordar per unanimitat de tots
els membres del jurat declarar DESERT
el XVII Premi d’Investigació i atorgar
l’accèssit al treball titular “Necessitats
de les famílies en la cura del nadó a
post-UCIN”, de l’autora Sra. Carolina
Rascón Hernán (Col. 4268).

Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals. Una altra
és fer-ho:

8. Diada Internacional de la
Infermera

9. Biblioteca

10. Premis
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de devolució dels teus rebuts
domèstics principals, fins a un
màxim de 20 euros al mes.

Truqui’ns al 902 383 666, organitzem una reunió i comencem a treballar.
sabadellprofessional.com
*Fins a un màxim de 100 euros l’any.
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la targeta de crèdit i de dèbit.

Al cap i a la fi, som el banc de les millors empreses. O el que és el mateix,
el banc dels millors professionals: el teu.
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