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Articles publicats a La Vanguardia:
3/11/2011
Títol: Les retallades en serveis de

Roda de premsa
Es va fer al COI Gi el dia 6/10/2011
una roda de premsa per fer públic
el posicionament del col·lectiu
infermer davant les anomenades
“retallades en salut”
Premsa
Diario Expansión. 26/01/2012

El dia 7 de setembre de 2011,
la Sra. Montserrat Teixidor ha
assumit el càrrec de Degana
del consell de col·legis Oficials
d’Infermeria de Catalunya.

1. Organització

Especialitats d’infermeria
Es van programar diversos cursos de
preparació a la prova d’especialitats
per la via extraordinària de les especialitats d’Infermeria Pediàtrica,
Infermeria Comunitària i Familiar i
Infermeria Geriàtrica.

Activitats col·legials
Reunió Palau de la Generalitat
El dia 12 de maig, al Palau de la Generalitat, es va reunir el Molt Honorable Sr. Artur Mas Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya,

2. Departament administratiu

Junta de Govern

Departament
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3. Assessors del Col·legi
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.

Assessor jurídic:
Sr. Carles
Moret Llosas

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.

Anper Consultors, SLP

Assessor comptable:
Sr. Marc Carreras
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
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Reingressos

Total de col·legiats 2011:

Reingressos

Trasllats

Cooperació
Gàmbia
Altres
causes
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Defuncions
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Cooperació
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Primeres
col·legiacions

Baixes:
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4. Departament Administratiu
Horari del Col·legi
L’horari d’hivern de les oficines del Col·legi és de dilluns a dijous de 09.00
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5. Diada Internacional de la
Infermera
El dia 12 de maig a la tarda va
tenir lloc a la seu col·legial la
conferència a càrrec de la Sra.
Marina Geli i Fàbrega, Diputada
al Parlament de Catalunya pel
PSC i ex Consellera de Salut de
la Generalitat de Catalunya,
amb el títol “La crisi actual
pot comportar desigualtats
en Salut?”. Per fer un breu
resum del que es va dir i es va
debatre entre els assistents, es
pot resumir en tres línies: model
sanitari, resultats en salut i
com veiem, com a col·lectiu, la
informació que rebem de la crisi.

6.10Anper Consultors
0

En virtut del conveni de col.laboració
signat entre el 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 2011 es van fer les declaracions corresponents a l’any 2010 a
49 col·legiades, i 11 complementàries
corresponent a l’any fiscal anterior
2009.
Altres
causes

1/12/2011
Títol: El futur és fer-nos presents?
Autora: Marina Figueras Besalú,
estudiant de Grau en Infermeria a
la UdG de Girona.

Formació continuada
Cursos:
Curs de massatge infantil
Gener: – Assistents: 6 col·legiades
Curs de Coaching per a infermers/eres
Febrer: – Assistents: 9 col·legiades
Curs d’Alteracions en el ritme intestinal
Març: – Assistents: 34 col·legiades
Curs de formació de monitors de mètodes de planificació familiar natural
Març a novembre
– Assistents: 10 col·legiades
Curs de Diabetis i alimentació
Març: – Assistents: 21 col·legiades
Curs de reflexoteràpia en la gestació i part
Juny: – Assistents: 10 col·legiades
Curs d’alimentació i nutrició en
persones grans (semipresencial)
Octubre semi-presencial
– Assistents: 39 col·legiades

Comissió de Jubilats
Activitats realitzades
Celebració eucarística Parròquia
de Sant Narcís
El dia 8 de març de 2011, va tenir lloc
la celebració eucarística in memoriam a la Parròquia de Sant Narcís de
Girona, per tots els companys de professió que ja no estan entre nosaltres.
Jornada de Sant Joan de Déu
2011-Visita del temple de la Sagrada
Família i el Parc Güell de Barcelona
Sortida dia 24 de març de 2011, amb
una assistència d’unes 50 persones.
Monogràfic Catedrals d’Europa
Dia 31 de maig de 2011, amb una assistència d’unes 20 persones.
Xocolatada de Nadal 2011:
La Comissió de Jubilats del COIGI va
celebrar el passat dia 15 de desembre de 2011 la xocolatada de Nadal
a la seu del Col·legi, amb l’assistència d’infermeres i infermers jubilats,
els quals van gaudir d’una agradable
tarda en companyia dels membres de
la Junta de Govern.

Consell Català
Els dies 25 i 26 de novembre, a Sitges,
és va celebrar una Jornada per debatre
l’elaboració del nou Pla de Salut per als
propers quatre anys. El dia 25 es van
treballar en les Comissions i el dia 26
es van fer les exposicions de les taules.
Es van organitzar deu taules per debatre el Pla de Salut 2011-2015:
- Objectius i diagnòstic de salut
2011-2015
-Model d’atenció al pacient crònic a
Catalunya
-Millora a la capacitació de resolució del sistema
-Avenç en l’execució de l’estratègia
de terciarisme
-Modificacions al model de contractació de l’assegurança
-Enfocament en l’assegurança-ciutadà com a centre del sistema
-Compromís dels professionals amb
la transformació del sistema
-Utilització de les eines de gestió per
a l’acompliment del Pla de Salut
- Elements de millora de la governança
- Atenció farmacèutica
La representació de la taula Model
d’Atenció al pacient crònic a Catalunya va anar a càrrec de la Sra.
Margarita Puigvert Vilalta, i la taula d’utilització d’eines de gestió per
a l’acompliment del Pla de Salut va
anar a càrrec de la Sra. Francesca
Abulí i Picart.

Estadística
Altes:

Invalideses

Nomenament de la nova
Degana del Consell

Cursos:
Taller pràctic de consciència corporal
Febrer: – Assistents: 10 col·legiades
Curs de Reflexoteràpia podal
Març: – Assistents: 10 col·legiades
Curs de fitoteràpia bàsica per a infermers/eres
Dia 18 de juny, passejada per la Vall
de Sant Daniel: – Assistents: 10 col·
legiades

Altes 2011: gener a desembre
Primeres col·legiacions:
106
Trasllats:
29
Reingressos:
5
Cooperació Gàmbia
20
TOTAL
139

Trasllats

Carme Puigvert i Vilalta
Presidenta de la Junta de Govern

Comissió de teràpies complementàries

Jornada IN’11
El dia 16 de novembre,
com cada any, es va organitzar la Jornada d’Infermeria IN,11, que enguany portava com a títol
UN NOU HORITZÓ: ADAPTANT-NOS
AL CANVI.
L’objectiu final d’aquestes Jornades
ha estat la presentació i elaboració
d’un document de consens fet per
les infermeres gironines, especialistes
en els àmbits d’atenció hospitalària,
atenció geriàtrica, atenció primària,
atenció pediàtrica, atenció obstètrica
ginecològica i infermeria del treball.
Cada grup de treball va fer una anàlisi
de la situació actual de cada especialitat, tenint en compte els canvis que
estem vivint en el sistema de salut, i
com podem adaptar-nos i desenvolupar-nos per millorar la seva eficàcia i
eficiència amb la finalitat de ser capdavanters en el futur de la nostra sanitat.

0
Baixes
2011: gener a desembre
Jubilacions:
29
Baixes voluntàries:
52
Trasllats:
34
Defuncions:
3
Invalideses:
3
Altres causes:
9
TOTAL
130

Defuncions

Què és el que hem fet?
• Roda de premsa
• Posicionament dels membres de
la Junta de Govern del COI de
Girona.
• Articles a La Vanguardia
• Premsa
• Entrevistes

24/11/2011
Títol: Qui som les infermeres de
Primària?
Autores: Marta Carabassa (5079),
Pilar Grau (1786), Anna Guerrero
(3918)

I, per l’altra banda, tot seguit resumim els temes que considerem
que són de gran rellevància per
al desenvolupament de la nostra
professió.

Formació

amb representants del Consell de
Col·legis d’Infermers/eres, i entre
d’altres temes es va traslladar al
president la gran preocupació de les
mesures d’ajustament pressupostari
en la sanitat pública i la situació que
actualment està vivint la professió.
Per part del COIGi, hi van assistir la
presidenta, Sra. Carme Puigvert, i la
vocal 3a Sra. Margarita Puigvert.

3. Serveis col·legials

Trasllats

Aquest 2011 ha estat un any dur i
complex, marcat per la crisi econòmica i les retallades, especialment en salut, que afecta particularment el nostre col·lectiu. Així
que hem treballat en dos camins
paral·lels, posicionant-nos per fer
front a la crisi econòmica i a les
retallades.

En nom dels membres de la junta
de govern i en el meu propi vull
donar les gràcies a tots els infermers/es que ens han ajudat a fer
aquest camí.

1. Activitats col·legials

Infermeria Pediàtrica
Curs on line
– Assistents: 23 col·legiades
Infermeria Comunitària i Familiar
Curs on line, 84 col·legiades
– presencial, 38 col·legiades
Infermeria Geriàtrica
Curs semipresencial
– Assistents: 38 col·legiades
Màster en Infermeria Escolar
Curs semipresencial octubre
– Assistents: 6 col·legiades

20

Baixes
voluntàries

Com a presidenta del Col·legi Oficial d’Infermers/es de Girona, és
per mi una gran satisfacció podervos presentar, en format tríptic,
un resum de la memòria d’activitats que hem dut a terme durant
l’any 2011.

18/11/2011
Títol: Infermeres especialistes, de
la il·lusió a la desil·lusió.
Autores: Alexandra Cascante (5718),
Cristel Gonzàlez (5596), Maria Herranz (5691), Paola Méndez (5594),
estudiants EIR de l’especialitat d’Infermeria Comunitària i Familiar.

Entrevistes
• Revista Metas de enfermería, article publicat el dia 25/10/2011.
• Entrevista a la radiofònica a la
cadena Ser.

2. Actes col·legials

Primeres
col·legiacions

Benvolguts/des companys/es,

10/11/2011
Títol: Patir les retallades o senzillament organitzar-nos?
Autora: Sra. Maria Dolors Fauria
Roma, infermera exsupervisora
d’Infermeria, expresidenta del
COI Girona i exvicepresidenta del
Consell Català d’Infermeria.

Títol artícle: El reto pasa por la
mejora de la capacidad resolutiva
de los enfermeros.

Jubilacions

salut: inequitat i discriminació
professional.
Autor: Sr. Jeroni Jurado Campos,
infermer, màster en Promoció de
la Salut i doctor per la Universitat
de Girona.

7. Plana web
Durant aquest any 2011 s’han iniciat els treballs per a l’actualització i
adaptació, segons les necessitats vigents del Col·legi, de la plana web
per tal de que sigui més funcional
a l’hora de consultar-la. Es va acordar que aquesta informació es pugui
consultar a través d’un accés privat
per al col·legiat i que hi hagi un altre
apartat de domini públic.

8. Implantació ISO
Amb l’objectiu de millorar els
nostres processos i sistema de
gestió l’any 2011, la Junta de
Govern va acordar iniciar un
procés de treball intern per tal
de definir quin serà el nostre
sistema de gestió de qualitat
i implantar-lo en els propers
anys. Així, i durant l’any 2011,
hem descrit quin serà el sistema de gestió de qualitat que
adoptarem i que posteriorment
voldrem certificar mitjançant
una ISO.
Així, el sistema de gestió de qualitat definit i desplegat es basa
en els requeriments de la norma
ISO 9001-2008.

9. Biblioteca
Es fa un conveni de col·laboració entre el Col·legi i la biblioteca de la UdG, perquè els col·legiats puguin continuar rebent
aquest servei. Es tracta d’un accés sense cap cost addicional als serveis de consulta de catàlegs i documents, préstec del
fons bibliogràfic i recursos electrònics. Cal la presentació del carnet col·legial.

10. Premis
XVI Premi d’investigació en Infermeria de Girona 2011
El dia 7 de novembre del 2011, es va reunir el Jurat a la seu del Col·legi d’Infermers/eres de Girona, format per la
Sra. Francesca Abulí Picart, Sra. Mª
Àngels García Pérez, Sra. Alícia Rey
Miguel, Sra. Lluïsa García Garrido i Sra.
Núria Puigvert Viu.
Es va acordar per unanimitat de tots els
membres del jurat atorgar el XVI Premi
d’Investigació al treball titulat “Influència de les hores de son nocturn en el
risc d’obesitat en població pediàtrica”
de la col·legiada Pilar Grau i Cabrera
(col. 1786).
S’acorda atorgar l’accèssit al treball
titulat “Participació del cuidador familiar en l’atenció sanitària del pacient

gran dependent hospitalitzat” de la
col·legiada M. Carmen Burgas Balibrea (col. 1945).
Premi al millor treball publicat a la
revista Pols a Pols 2010
El dia 7 de novembre del 2011, es va reunir el jurat a la seu del Col·legi Oficial
d’ Infermers/eres de Girona format per
la Sra. Lluïsa Colón Moreno, la Sra. Cristina Montero i Parés, Sra. Anna Besalú
Morancho i la Sra. Josefina Patiño Masó.
Es va acordar, per unanimitat de tots
els membres del jurat, concedir el Premi al millor treball publicat a la revista
Pols a Pols 2010:
Títol: “Elaboració d’un protocol per al
tractament de cremades a l’atenció
primària”.
Autors: Anna Julià Camps, (col.
4053), Núria Palomer Soldevila, (col.

4052), Carme Xargay Dosta, (col. 646),
Julita Griñon Toledo, (col. 3282) i Josep M. Ribas Punti, col·legiat metge
(08/36979).
Premi a la millor Trajectòria Professional 2011
El mes d’abril de 2011, la Junta de Govern va organitzar l’acte oficial de donar a conèixer el resultat del Jurat que
atorga el Premi a la millor Trajectòria
Professional.
Aquest any es va crear un Jurat format
per set membres, els quals van valorar
les propostes presentades i van decidir
quin col·legiat es premiava per la seva
trajectòria professional.
El premi va recaure en el col·legiat Sr.
Fernando Montesinos Vicente, per la
seva trajectòria marcada pel seu compromís amb la professió.

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

Compte

Expansió PRO.

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

1 1 . C u r s d e l a prescripció

12. Prescripció infermera

El curs de la prescripció va
començar a impartir-se al Col·legi
l’octubre de l’any 2010, en torns de
matí i tarda. En finalitzar l’any, 207
persones havien realitzat el curs.
Es va continuar en el 2011, i donada
la gran afluència de persones que
demanaven fer el curs, es va optar
per fer-lo també en centres externs,
com ara l’IAS (Hospital Santa Caterina) Hospital d’Olot, Hospital de
Puigcerdà, Hospital de Figueres, Clínica Salus Infirmorum de Banyoles,
Corporació Salut Maresme i Selva
i també a la nostra seu col·legial,
i el van fer un total de 1.026 col·
legiades. En resum, durant aquests
dos anys han fet el curs 1.233 col·
legiades de la província de Girona.

El Consejo General va presentar, el
passat mes d’octubre, la segona fase
del projecte GRADUA-2.

any
2010
any
2011

matins
107
matins
460

tardes
100
tardes
566

PROGRAMA
Metodologia de formació i desenvolupament de la 2a fase.
Marc legislatiu: Seguretat farmacoterapèutica
Seguretat farmacoterapèutica (I)
Seguretat farmacoterapèutica (II)

0
Grups de risc i plans de cures.
Complexitat de les intervencions
infermer/a segons risc terapèutic.
Avaluació: Treball fi d’expert.
Els membres de la Junta de Govern
del COIGI posaran en marxa aquest
curs a partir del segon semestre de
l’any 2012. AQUEST CURS NO ÉS
GRATUÏT.
Es continuarà fent igualment els cursos gratuïts de prescripció generalista.

30 crèdits
6 CRÈDITS
Prescripció
generalista

EXPERT UNIVERSITARI
		

3%
de devolució dels teus rebuts
domèstics principals, fins a un
màxim de 20 euros al mes.

la targeta de crèdit i de dèbit.

Truqui’ns al 902 383 666, organitzem una reunió i comencem a treballar.

6 CRÈDITS
Treball
final

PRESENTACIÓ
TREBALL FINAL

Gratis

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.

*Fins a un màxim de 100 euros l’any.

6 CRÈDITS
Prescripció
específica

+

+

1.300
oficines al teu servei.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

sabadellprofessional.com

TITULACIÓ DE GRAU

12 CRÈDITS
Pràctiques
clíniques

comissions
d’administració i
manteniment.

+

El banc de les millors empreses. I el teu.
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