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PÀGINA 12

El Col·legi ha destinat 35.000 euros per finançar les Ajudes a 
Projectes de Recerca 2014. L’objectiu és permetre el desenvolu-
pament de nou projectes d’infermeres que permetran investigar 
en aspectes tan diversos som les competències professionals o 
l’eficiència de les intervencions infermeres. PÀGINES 4 I 5

El COIB destina 35.000 
euros per finançar les 
Ajudes a Projectes de 
Recerca 
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“La mort s’amaga als 
nens quan és el més 

natural del món”

Xusa Serra, infermera: 

Les infermeres catalanes 
reclamen al Parlament 
que es reconegui la seva 
aportació
Representants del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, 
dels diversos col·legis professionals, associacions i societats científiques han 
fet sentir la seva veu al Parlament per demanar que es reconegui la seva 
aportació en el sistema de salut. Al final de la compareixença, que va tenir 
lloc el passat 29 de gener en el marc de la Comissió de Salut, van entregar 
un document als grups parlamentaris en el que reclamen, entre d’altres 
qüestions, que es permeti l’aprovació de la prescripció infermera i que es 
facilitin els recursos necessaris per garantir una dotació d’infermeres per 
habitant igual que la resta de països europeus.  PÀGINES 2 I 3

Coneixes la xarxa  
de suport a famílies  
cuidadores? Prescriu-la! 

Aquesta infermera, experta en acompanyar en processos de 
dol, reflexiona en una entrevista sobre com les infermeres i els 
pares poden abordar una pèrdua amb els infants i adolescents. 
Xusa Serra, que recentment ha publicat un llibre que dóna al-
gunes claus per ajudar a les famílies, creu sovint als nens i nenes 
se’ls aparta de la mort d’un familiar perquè la societat viu d’es-
quenes a aquest fet.  
PÀGINA 7

La Xarxa de Suport a les Entitats de 
Famílies Cuidadores, de la que for-
ma part el COIB; està integrada per 
associacions que ajuden a les famí-
lies que tenen cura d’un familiar. La 
infermera Montserrat Roig, que 
des de l’hospital orienta i acompa-
nya els pares de nens que acaben 
de rebre un diagnòstic de càncer 
explica que recomana a les famílies 
alguns dels recursos que ofereixen 
aquestes entitats.   PÀGINA 6
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Aquestes són només algunes de les peticions que els represen-
tants de la professió, en nom de les més de 40.000 infermeres cata-
lanes, van fer arribar durant la compareixença que van realitzar el 
passat 29 de gener davant dels grups parlamentaris en el marc de 
la Comissió de Salut. Al finalitzar la sessió, van entregat un docu-
ment comú que assenteix les bases del que ha de ser la verdadera 
presència i reconeixement de l’atenció que la infermera ofereix al 
ciutadà en el sistema de salut i en l’àmbit social. 

En aquest document, impulsat en el marc del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya, les infermeres catalanes 
reclamen que des de Catalunya, igual que ja s’ha fet des 
d’Andalusia, es concreti l’operativa que permeti a les infermeres 
prescriure productes com ara bolquers, antisèptics o apòsits, 
que no estan subjectes a prescripció mèdica. Actualment, les 
infermeres indiquen i utilitzen productes 
i fàrmacs en la seva pràctica diària, però no 
disposen de cobertura legal. 

Igualment, en el document entregat al 
Parlament demanen que es concretin “vies de 
comunicació efectiva” per tal que els col·legis 
d’infermeres de Catalunya puguin acordar 
catàlegs de serveis professionals per garantir 
que des del sistema de salut es comprin 
aquells serveis infermers més necessaris per 
respondre a les necessitats de les persones.  
Per fer-ho possible i també per assegurar 
que el ciutadà pugui rebre la millor atenció 
infermera, reclamen que el sistema de salut  
garanteixi les dotacions d’infermeres  

Representants del Consell, dels col·legis professionals d’inferme-
res i infermers de Catalunya, d’associacions i societats científi-

ques de la professió han exigit al Parlament que es reconegui 
l’aportació de la infermera en el sistema de salut amb el desenvo-
lupament de mesures legislatives que permetin l’aprovació de la 
prescripció infermera i que es facilitin els recursos necessaris per 
garantir una dotació d’infermeres per habitant igual que la resta de 
països europeus. 

“adequades” i que es “segueixin els estàndards de la Unió Europea 
(UE)”. Actualment, a Catalunya hi ha 5,2 infermeres per cada mil 
habitants, mentre que la mitjana europea és de 8,4 per cada mil 
habitants.
Reconeixement de la categoria de les infermeres especialistes 
En aquest sentit, recorden que aconseguir unes dotacions sufici-
ents d’infermeres per habitant permeten garantir que la infermera 
pugui desenvolupar al màxim el seu potencial de servei als ciuta-
dans, centrat en promoure estils de vida saludable, intervenir en 
programes de prevenció de la malaltia, ajudar la persona a adap-
tar-se als canvis provocats per una nova situació de salut i oferir-li 
recursos i eines perquè es faci responsable de la seva pròpia salut. 
En el mateix document reclamen el reconeixement de la categoria 
de les infermeres especialistes a l’hora d’accedir a un lloc de tre-
ball i que es convoquin les suficients places de formació per a totes 
les especialitats infermeres. Així, consideren que es desaprofita el 
potencial de les infermeres quan es formen especialistes i no es 
reconeix la seva categoria professional. 
També demanen que es garanteixi la participació de les infermeres 
a l’hora de dissenyar i executar polítiques de salut, ja que “les in-
fermeres són el col·lectiu professional més proper i majoritari en el 
sistema de salut”, adverteixen.

Les infermeres catalanes reclamen al 
Parlament que es reconegui la seva aportació 
en el sistema de salut 

«Demanem que 
es garanteixi la  
participació de 

les infermeres en 
el disseny de  
polítiques de  

salut»

Subscriuen el document:
•	 Consell de Col·legis d’Infermeres i 

Infermers de Catalunya
•	 Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 

de Barcelona
•	 Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 

de Tarragona
•	 Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 

de Girona
•	 Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 

de Lleida
•	 Associació d’Infermeria Familiar i 

Comunitària de Catalunya
•	 Associació Catalana d’Al·lergologia
•	 Associació Catalana d’Infermeria del 

Treball i Salut Laboral
•	 Associació Catalana d’Infermeria 

Pediàtrica

Compareixences

“No es poden utilitzar les infermeres 
d’aquesta manera, ens calen entorns 
amables perquè puguem tenir cura 
de la persona. Estem plenament 
compromeses amb el nostre objec-
tiu professional però en cal capacitat, 
recursos i visibilitat per garantir la 
humanització de la sanitat, un model 
centrat en la persona”.

Albert Tort

“Les infermeres som un actiu pel sis-
tema de salut. No tenim instruments, 
som la professió dels pendents. La 
prescripció infermera no és una 
nova competència, forma part de la  
pràctica i ens cal ampara legal. També 
ens calen més places de formació i el 
reconeixement de la categoria pro-
fessional per a totes les especialitats. 
Manca voluntat política”.

Núria Cuxart

“La situació és greu, el ciutadà no compta amb cures sufici-
ents. El sistema de salut està en deute amb les infermeres, no 
s’aprofita tot el nostre potencial i un país que vol ser cuidat 
ha de cuidar de les seves infermeres”.

President del 
COIB

Directora de Programes del COIB i representant de 
l'Associació Catalana d'Infermeria

Montserrat 
Teixidor
Presidenta del 
Consell de  
Col·legis 
d'Infermeres i 
Infermers de 
Catalunya

•	 Associació Catalana de Llevadores
•	 Associació Catalana d’Infermeria i Salut 

Escolar
•	 Associació Catalana d’Infermeria 

Radiològica
•	 Associació Catalana d’Infermeria
•	 Associació Catalana d’Infermeres de 

Control d’Infeccions
•	 Associació d’Exalumnes de Santa 

Madrona
•	 Associació Catalana d’Infermeria de Salut 

Mental
•	 Associació de Directors/es d’Escoles 

d’Infermeria de Catalunya
•	 Associació Catalana de Directores 

Infermeres 
•	 Societat Catalano-Balear d’Infermeria

Mentrestant, 
a Twitter... 

Carme Puigvert, presidenta del Col·legi 
d'Infemeres de Girona, denuncia 
l'impacte de retallades en el col·lectiu 
infermer. #parlament

Josep Maria Camps, president del 
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Lleida: "Les infermeres ja hi posem 
creativitat, però el que calen són 
recursos". #parlament

Cristina Díez, presidenta del Col·legi 
d'Infermeres de Tarragona, demana 
implantar la compra de serveis 
infermers per part del sistema de salut. 
#parlament

Margarita Esteve, representant 
Associació Catalana de Direccions 
Infermeres: “Qui ha de dirigir les 
organitzacions ha de ser competent 
i no s’ha de seleccionar en funció del 
títol que té”. #parlament

Montserrat Antonín, representant 
de l'Associació Escoles d'Infermeria 
defensa mantenir el grau d'infermeria 
de 4 anys i igualtat per accedir a la 
recerca. #parlament

Ana Pedraza, de l’Associació 
d’Infermeria Pediàtrica, demana 
places de formació a Catalunya. 
“No es reconeix un lloc de treball 
específic per a les infermeres 
especialistes”. #parlament

Marina Geli, parlamentària: "Si no 
es visibilitzen prou recursos que ja 
existeixen com Infermera virtual és 
que alguna cosa no estem fent bé" 
 @infermeria

Núria Forn, presidenta de l’Associació 
d’Infermeria Familiar i Comunitària: 
“La prescripció infermera millora 
l’acompliment terapèutic i l’eficiència 
del sistema”. #parlament

Marta Ribas (ICV) Matí de 
compareixences de representants de 
la professió  al #parlament. Reclamen 
veu, recursos i reconeixement!

Albert Tort, president del Col·legi 
d’Infermeres i Infermers de Barcelona, 
als grups parlamentaris: “Avui 
les infermeres hem fet una feina 
important. Esperem que hi hagi un 
després, després del dia d’avui”. 

Foto: Parlament de Catalunya

Un altre dels eixos de la seves peticions és que 
en els contractes del Servei Català de la Salut 
(CatSalut) amb els proveïdors i a l’avaluació 
de la central de resultats del sistema sanitari 
integral d’utilització pública de Catalunya s’in-
cloguin els indicadors d’avaluació de les cures 
infermeres aprovades l’any 2014 pel Consell de 
la Professió Infermera de Catalunya i que han 
de permetre valorar la contribució de l’atenció 
que ofereixen les infermeres. 
També sol·liciten al Parlament que respongui 
el seu compromís de debatre les propostes 
d’acord del Pacte Nacional de la Salut per “ge-
nerar un consens de base que faci possible l’ac-
tualització i millora del sistema de salut, reforci 
la confiança dels ciutadans i serveixi per a una 
millor gestió dels recursos i una més gran satis-
facció dels usuaris i professionals”.
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Segueix com a infermera   
que t’oferim des del COIB

amb la formació  

El COIB aposta per la investigació 
infermera amb les Ajudes a Projectes 
de Recerca 

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona ha premiat un any més els projectes de recerca infermera més 
destacats. Les Ajudes de Recerca 2014 han repartit un total de 35.000 euros per desenvolupar 9 projectes que investiguen 

àmbits tant diversos com, les competències professionals o l’eficiència de les intervencions infermeres.

D’aquesta manera, el COIB vol potenciar la continuïtat de les investigacions científiques en l’àmbit de la recerca infermera i 
alhora promoure l’augment de la qualitat i la quantitat d’estudis de recerca en la professió.  Aquestes ajudes permeten doncs 
fer ressò i donar visibilitat de l’aportació de les infermeres a l’augment del coneixement científic. 

Esperanza Zuriguel 
Pérez,
investigadora principal del projecte  
Evaluación del pensamiento crítico 
en profesionales enfermeros de hos-
pitalización, según el modelo circu-
lar de Alfaro-LeFevre.PR-1820-
14.

Violeta Diaz Herrera, 
investigadora principal del projecte 
Ensayo clínico aleatorizado de la 
efectividad de la aplicación del suje-
tador en mujeres como dispositivo 
de prevencion de la dehiscencia de 
la herida quirúrgica en el post opera-
torio de cirugía cardiaca. 
PR-1850-14.

Alberto Villamor  
Ordozgoiti, 
investigador principal del projecte 
Análisis, identificación y evaluación 
de la TICs en las intervenciones en-
fermeras de Gestión de Equipos en 
Hospitales de Barcelona.
PR-1907-14.

Els projectes finançats:
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Ángela Arranz  
Betegon, 
investigadora principal del projecte 
Evaluación de un programa de inter-
vención prenatal en embarazadas 
con fetos pequeños para la edad 
gestacional.
PR-1910-14.

Antonio Rafael  
Moreno, 
investigador principal del projecte 
Mejorando la relación terapéutica en 
los cuidados enfermeros a través de 
la evidencia. Una investigación -ac-
ción participativa en unidades de 
agudos de psiquiatría.
PR-1915-14 .

Mariona Farrés  
Tarafa, 
investigadora principal del projecte 
Adaptación al castellano y estudio 
de fiabilidad y validez de la Escala de 
Valoración de Competencias Enfer-
meras en Simulación de Crighton 
(C-SEI). PR-1910-14.

Nuria Serrallonga 
Tintoré, 
investigadora principal del projecte 
El joc terapèutic com a eina per dis-
minuir el grau de preocupacions en 
la preparació preoperatòria pediàtri-
ca ambulatòria. 
PR-1924-14.

Maria Luisa Cebrian 
Batalla, 
investigadora principal del projecte 
Adherencia terapéutica en adoles-
centes: exploración de opiniones y 
vivencias relacionadas. PR-1926-
14.

Isabel Padrol  
Martín, 
investigadora principal del projecte 
Rol de la enfermera en los progra-
mas poblacionales de cribado de 
cáncer.  
PR-1926-14.

Elaborar un projecte de recerca en cures infermeres.  
Codi 05/-14-15

Adquirir els coneixements i les habilitats per realitzar un projecte de recerca en l’àmbit 
de les cures infermeres.
Data i horaris: 4, 18/5 i 8 i 22/6/15. Tutories de seguiment virtual: 4 hores (tutorització 
del projecte de recerca). De 16 a 19 h.
Inscripcions: del 20/3/15 al 3/4/15

Elaborar un projecte de recerca en cures infermeres.  
Codi 06/-14-15

Adquirir els coneixements i les habilitats per realitzar un projecte de recerca en l’àmbit 
de les teràpies naturals.
Data i horaris: 4, 18/5 i 8 i 22/6/15. Tutories de seguiment virtual: 4 hores (tutorització 
del projecte de recerca). De 16 a 19 h.
Inscripcions: del 20/3/15 al 3/4/15

Introducció a l’entrevista motivacional. Codi 71/14-15
Adquir els coneixements i habilitats bàsics sobre la tècnica de l’entrevista motivacio-
nal. Proporcionar eines i estratègies per promoure canvis. 
Data i horaris: 4/6/15. De 15.45 a 19.45 h.
Inscripcions: del 16/4/15 al 30/4/15.

Preparant la pelvis per al part. Codi 35/14-15
Reforçar els coneixements sobre la funcionalitat de la pelvis i les diferents opcions per 
al treball de la zona pèlvica durant la gestació de baix risc.
Data i horaris: 28 i 29/5/15. De 9 a 14 h.
Inscripcions: del 9/4/15 al 23/4/15.

Trastorns de la conducta alimentària: prevenció i tractament. Codi 
73/14-15

Adquirir els coneixements i habilitats bàsics per a la prevenció, detecció, tractament i 
maneig de persones amb un trastorns de la conducta alimentària (TCA).
Data i horaris: 20/5/15. De 15 a 20 h.
Inscripcions: del 2/4/15 al 16/4/15.

Alimentació i nutrició en al·lèrgies alimentàries i celiaquia. Codi 
22/14-15

Conèixer l’alimentació i la nutrició oral més adequada per a persones amb malaltia 
celíaca i amb les al·lèrgies alimentàries més freqüents en l’actualitat.
Data i horaris: 21/5/15. De 9,30 a 13,30 h i de 15 a 19 h.
Inscripcions: del 6/4/15 al 20/4/15.

Suport vital immediat en adults (SVI)
Divendres 24 de 15.30 a 19.30 h i dissabte 25/4/2015 de 9 a 13 h.  
Codi del curs 10AC/14-15.  
Inscripcions per a col·legiades del 2/3 al 3/4/2015 i per a no col·legiades del 9/3 al 
3/4/2015.  

Divendres 8 de 15.30 a 19.30 h i dissabte 9/5/2015 de 9 a 13 h.  
Codi del curs 11AC/14-15.  
Inscripcions per a col·legiades de l’11/3 al 17/4/2015 i per a no col·legiades del 18/3 
al 17/4/2015.  

Dimecres 20 i dijous 21/5/2015 de 15.30 a 19.30 h.  
Codi del curs 17AC/14-15.  
Inscripcions per a col·legiades del 30/3 al 29/4/2015 i per a no col·legiades del 7/4 al 
29/4/2015.  

Divendres 12 de 15.30 a 19.30 h i dissabte 13/6/2015 de 9 a 13 h. 
Codi del curs 12AC/14-15. 
Inscripcions per a col·legiades del 21/4 al 22/5/2015 i per a no col·legiades del 28/4 al 
22/5/2015.

Formació 
Formació 

continuada
continuadaFormació 
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La infermera Xusa Serra, experta en acompanyar en processos 
de dol, ha publicat el llibre ‘I jo també em moriré’, que ofereix 

claus per tal que pares, educadors i professionals de la salut ajudin 
a nens i adolescents a afrontar una pèrdua com la mort o la sepa-
ració dels pares. Aquest llibre s’ha presentat en el marc del cicle 
de presentacions que mensualment organitza la Biblioteca del 
COIB. 

La societat viu d’esquenes a la mort, però amb els nens encara se’ls 
manté més al marge quan mor algú proper?

Sí, i el nen ha de poder participar en tot allò que passa en l’entorn 
familiar. Abans, com que els avis morien a casa, els infants veien 
el que passava i, per tant, tot era més natural perquè no calia 
parlar-ne directament. Ara és diferent, perquè la majoria de morts 
tenen lloc a l’hospital. Cal que els nens puguin acomiadar-se a la 
seva manera del familiar que està morint. La mort s’amaga als nens 
quan és el més natural del món.

I el que està clar és que la mort és inevitable. 

L’excessiva tecnificació i medicalització de la salut ha fet que veiem 
la mort com quelcom que podem vèncer. I molts adults tenen 
aquesta percepció i, per tant, és difícil que puguin ajudar els fills. 
Ells, de petits, tampoc van tenir espais per parlar de la pèrdua. 
Sovint s’aparta els nens de la mort i ells també ho senten, se sen-
ten sols i no poden compartir amb ningú allò que estan vivint. En 
definitiva, s’enduen la pitjor part. 

Els nens haurien de poder participar dels rituals de la mort?

Els rituals ajuden a processar el dol i els nens han de poder parti-
cipar-hi, anant a la vetlla, per acomiadar-se de l’avi o de l’àvia, o 
als enterraments. Fem participar els nens en tot el que envolta el 
naixement i en canvi els hi neguem la mort. 

Quins consells donaries als pares?

Cal que el nen visqui la realitat, si la família està trista no s’ha 
d’amagar, perquè no podem mantenir-los sempre al marge del 
patiment. Quan aquesta persona ja no hi és n’hem de poder parlar 
amb ells i si cal plorar, fer-ho junts. I sobretot hem de crear espais 
per tal que els nens expressin els seus sentiments davant de la 
pèrdua d’un avi, d’un pare, d’un amic...

Què respondre a la pregunta: On està l’avi?

Sovint la resposta es troba a dins del propi nen. Podem contestar-li 
preguntant ell què en pensa, què creu que passa. El que el nen 

cregui, tant si creu que està al cel com sinó, està ben pensat per-
què els adults no tenim cap certesa. El que és segur i que sí que li 
podem dir és que el record de l’avi està a dins del seu cor perquè 
se’l seguirà estimant sempre.

Però què passa quan qui mor és el pare o la mare?

Evidentment suposa la pèrdua d’un referent, de qui essencialment 
els dóna protecció. Els nens tenen un gran sentiment de tristesa, 
incomprensió i ràbia però cal poder-ne parlar. Han de saber que 
al seu voltant tenen persones amb les quals es podran expressar. 

En el llibre, a banda d’oferir claus als adults, es parla dels diversos 
dols dels nens, en les diverses situacions. I una d’elles és la pròpia 
mort de l’infant. 

En aquests casos per als pares el professional és d’una gran ajuda. 
Si el nen està malalt ell ho nota i es fa preguntes. A ningú se li ha 
d’amagar allò que vol saber però tampoc li hem de dir allò que no 
vol saber. Tant la família, però molt especialment les infermeres i 
la resta de l’equip hem d’estar atents per poder-ho captar. Moltes 
vegades el nen que sap que morirà el que més li preocupa és la 
tristesa dels pares. 

Els professionals de la salut estan prou preparats per acompanyar 
en la mort?

Ho haurien d’estar, però crec que manca camí per recórrer pel que 
fa a la formació. És molt complicat que un professional que, des 
de la seva vessant personal no té treballat el concepte de la mort 
perquè no ha pogut expressar la pèrdua, pugui en la seva tasca 
assistencial acompanyar les famílies. 

Com ha d’actuar el professional? 

Hem de saber respondre a cada necessitat i conèixer què vol la 
persona que s’està morint. Els professionals hem d’escoltar la per-
sona, adaptar-se a allò que vol i no a allò que volem nosaltres. 

Xusa Serra, 
infermera: 
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«Davant d’una 
mort sovint els 

nens s’enduen la 
pitjor part»

Ajuda a gestionar el dol amb Infermera virtual!

La família en el primer moment estem pel nen, per les proves, el di-
agnòstic. Al cap d’uns dies, fins que no se sap el diagnòstic, que re-

sulta ser un període de molta incertesa, hi ha un espai que estem més 
pel nen que la família, tot i que la intentem acollir i mimar. a. 

Quina és la reacció de la família quan rep el diagnòstic de càncer del seu 
fill?

En el moment de rebre un diagnòstic de càncer la reacció de la família 
és de certa incredulitat. Pensen que això no pot ser, que no és possible 
que els estigui passant a ells, no saben un són, tot els ve gran i viuen 
una gran incertesa sobre el seu futur. Poc a poc els anem coneixent. S’ho 
miren tot, si ho fem bé, sinó ho fem bé i al cap de poc, una setmana, 
quinze dies, les famílies s’obren estan confiades i busquen el teu recol-
zament i s’obren als recursos que els puguis oferir. Però en primer lloc 
hi ha una ràbia, una incertesa i sobretot un dolor molt gran. De totes 
maneres hi ha una lliçó que t’ensenyen les famílies amb nens amb càn-
cer, que és a eliminar per sempre més del teu vocabulari la idea de “jo 
no podria”. 

Com acompanya la infermera a la família cuidadora? 

Les infermeres podem capacitar els pares per poder tenir cura del seu 
fill, aprendre a conèixer el què és urgent, el que no ho és, el que és im-
portant i el que no. Les infermeres també detectem qui és el que està 
sobrepassat, qui és el que necessita més ajuda i a partir d’aquí anem 
buscant la col·laboració d’altres professionals que també poden donar 
resposta a les necessitats de la família. Realment el que les infermeres 
fem és capacitar els pares per poder conviure amb la malaltia del seu fill 
i saber on són i actuar en tot moment.  

El moment de sortir de l’hospital deu generar dubtes per la família.

Les infermeres en el moment del diagnòstic el que fem és intentar ges-
tionar la situació, Transmetre’ls calma i tranquil·litat, que a l’hospital 
tenen totes les necessitats cobertes i que els donarem totes les explica-
cions i els farem tot l’acompanyament possible per quan rebin l’alta 
puguin gestionar-ho sense angoixes excessives. I que els donarem totes 
aquelles eines que siguin necessàries, siguin on siguin, a peu de llit, a 
través de grups i dinàmiques amb d’altres pares, perquè ells se sentin 
capaços de gestionar la situació dels seus fills. 

En el moment de l’alta, la família se’n va amb tots els recursos, amb tots 
els telèfons per garantir l’accessibilitat, amb tot un butlletí del que pot 
passar, del que no i tot l’aprenentatge que han fet a dins de l’hospital 
amb aquells consells i totes les eines que els hem anat donant, en el 
marc de l’educació per a la salut que les infermeres hem anat treballant 

amb ells. Saben sempre que en cas de necessitat ens poden 
trucar i que tenim les portes obertes per cobrir qualsevol 
necessitat. Se’n van amb tot un recolzament d’explicacions i 
telèfons per tenir una resposta ràpida dels professionals.

Garantir l’accessibilitat és la clau? 

Sí, sempre cal tenir la porta oberta: és la única manera de 
poder agafar confiança amb els professionals de la salut que 
els podem recolzar en un moment de dubte i angoixa. 

És complicat que el cuidador entengui que ha de cuidar-se?

És veritat que el més difícil és que sovint el cuidador princi-
pal es cuidi. A vegades amb els nens que estan en tracta-
ment fem una activitat curta, moment que la mare o el pare 
aprofita per sortir a fer un vol o prendre un cafè amb d’altres 
famílies. Això és el que més ens costa que entenguin perquè 
agafen aquell rol i hi ha molt poques famílies que puguin 
tenir aquella tranquil·litat, de cuidar-se a soles és el més di-
fícil. 

Ens complementem amb tot, treballem tot l’equip –mestres, 
treballadors socials, metges, psicòlegs-. Les infermeres som 
les que fem d’enllaç amb tot l’equip, busquem les aliances 
en el moment que veiem que ens podem complementar.

Com us ajuda a les infermeres la Xarxa de Suport d’Entitats 
a Families Cuidadores?

La	 xarxa	 d’entitats	 amb	 nens	 amb	 càncer	 hi	 col•laborem	
moltíssim. Els donem els telèfons, treballem amb la Fundació 
d’Enriqueta Vilavecchia, amb el suport que ens ofereix el 
voluntariat. Els oferim els recursos perquè ells puguin ser 
recolzats allà on no arribem les infermeres. Hi treballem es-
tretament. 

Fan sessions informatives, fan reunions i dinàmiques de grup 
amb les famílies, voluntariat perquè els pares puguin anar a 
cuidar els nens i els pares tinguin un moment de respir, són 
voluntaris. Tenen pisos per a famílies que són de fora i venen 
a ingressar a Barcelona i ens aporten sortides, ens aporten 
il·lusió per als nens, amb un viatge un projecte, quelcom que 
inclou a tota la família. El que intentem és que els pares no 
se sentin sols, no només a l’hospital sinó quan ja estan a 
casa, que en definitiva se sentin cuidats. 

Montserrat 
Roig,  
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www.infermeravirtual.com
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Rosa To és una de les infermeres de l’Institut Català de la Salut 
(ICS) afectades per l’impagament d’una part de la seva pensió. 

El desembre de 2012, igual que moltes d’altres companyes seves 
que s’havien jubilat anticipadament, no va cobrar una part de la 
pensió que li ingressa l’ICS i que estava reconeguda en l’antic es-
tatut del personal sanitari a les organitzacions de la Seguretat 
Social. Només va deixar de cobrar aquell mes, però ella i unes 150 
infermeres més han dut el tema als tribunals per “recuperar allò 
que ens pertany i que estava pactat”, assegura. 

To, igual que d’altres infermeres de la seva generació, es va jubilar 
abans dels 65 anys acollint-se a un decret, ja derogat, que els 
permetia deixar de treballar als 60 anys d’edat si havien cotitzat 
abans de 1967 i s’havien mantingut durant 25 anys a la mateixa 
empresa

Vostè lidera la comissió d’afectades per la jubilació de l’ICS. 

Creiem que a les infermeres jubilades no ens poden menystenir 
d’aquesta manera. Calculem que per aquest impagament hi ha 
unes 1.800 afectades, però només 150 hem decidit dur-ho a judi-
ci. Creiem que és de justícia, que hem de lluitar pel que és nostre 
i que els acords s’han d’acomplir. Hem lluitat durant molts anys i 
aquests diners que no es van pagar són part de la nostra pensió. 

De quants diners estem parlant? 

Algunes infermeres van deixar de percebre 150 euros, però d’altres 
fins a 900 euros. Sabem d’infermeres jubilades que ja són molt 
grans, que tenen por a denunciar-ho perquè es pensen que per-
dran tota la pensió. D’altres tenen una situació de salut molt de-
teriorada. Ens sentim estafades.

L’ICS en el seu moment va assegurar que aquests diners formaven 
part de la paga extra, que es va eliminar a tots els funcionaris

Nosaltres ja no som infermeres en actiu i des de l’ICS es va incom-
plir no només un compromís, sinó un article de l’antic Estatut del 
Personal Sanitari de les institucions de la Seguretat Social que ens 
garanteix aquest complement i que forma part dels diners que 
percebem cada mes.

Ara però heu detectat que part de les infermeres afectades per 

aquest impagament també s’han vist amb les pensions congela-
des.  

Efectivament, les infermeres que es van jubilar anticipadament 
abans de l’1 d’abril de 2005 van pactar que la part de la pensió que 
paga l’ICS es quedaria sempre igual i a partir de l’1 de gener de 
2014 aquesta aportació, per la seva sorpresa, es va reduir. Van de-
tectar que el que s’apujava de l’aportació que l’Institut Nacional de 
la Seguretat Social a la seva pensió s’acabava descomptant de 
l’aportació que en fa l’ICS. En definitiva, aquestes infermeres han 
perdut diners, ja que les pensions se’ls han congelat de per vida i 
això no era el que havien acordat. Aquest no és el meu cas ni tam-
poc el de la meitat de persones que integrem la comissió, ja que 
les que ens vàrem jubilar desprès de l’1 d’abril de 2005 ja se’ns va 
avisar que el total de la pensió la tindríem congelada. Però hem de 
defensar totes les afectades.

Heu anat a totes les instàncies possibles, quin suport heu rebut? 

Des de fa molt de temps estem en contacte amb tots els grups 
parlamentaris i el nostre cas s’ha dut al Parlament, però sempre ens 
hem trobat amb l’oposició de CiU i amb ERC, que ha acabat fent 
pinça. El Síndic de Greuges, en el seu moment, també ens va donar 
la raó. I finalment hem decidit moure’ns a nivell jurídic. 

Seguireu endavant? 

Doncs és clar. Un grup d’infermeres afectades per aquestes dues 
situacions ens reunim periòdicament al COIB, on hem trobat suport 
i recolzament jurídic i també l’acompanyament del president, que 
ens ha donat suport en reunions amb partits polítics. Som inferme-
res jubilades i seguirem defensant els nostres drets perquè tot això 
és de justícia i no ens hem de deixar trepitjar. 

La situació és complicada per a tota la professió. Hi ha infermeres 
en actiu que cobren poc i que han estat acomiadades.

Ho sabem i des de la nostra experiència creiem que totes les infer-
meres hauríem de ser més reivindicatives i actuar de manera més 
unida i no cadascú per la seva banda. Nosaltres, com a infermeres 
jubilades, creiem que no ens podem quedar sense moure’ns, sense 
dir res. I continuarem reivindicant el que és nostre, el que ens per-
tany, perquè els acords s’han de complir. 

Rosa To, EN
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portaveu de la comissió  
d’infermeres jubilades de l’Ins-
titut Català de la Salut (ICS)

«Les infermeres  
jubilades defen-
sem els nostres 

drets perquè és de  
justícia» Isabel Palouzié va treballar durant més de 25 anys a l’Hospital infan-

til de Vall d’Hebron. S’ha vist afectada per l’impagament de part dels 
diners que havia de rebre el desembre de 2012 i  també per la con-
gelació de la seva pensió com a jubilada. 

En quina situació personal es troba? 

El desembre de 2012 vaig deixar de percebre 400 euros de la meva 
pensió que em pertanyien. Són uns diners amb els quals jo hi comp-
tava. La veritat és que vaig tenir una gran sensació d’engany perquè 
ningú ens va avisar i ens vam trobar indefenses. Jo vaig dur aquest 
primer tema a judici i no sabem com acabarà, però tenia clar que 
havia d’anar fins el final, per dignitat. 

Ara a més té la pensió congelada, en contra del que havien acordat. 

Sí. I jo tinc 73 anys, fins fa poc tenia dos fills a l’atur i una hipoteca de 

Isabel Palouzié, 
infermera jubilada de l’ICS

«Si hagués sabut que 
l’ICS incompliria els 
seus acords no m’ha-
gués jubilat abans dels 
65 anys»

800 euros al mes. Quan em vaig jubilar anticipadament vaig fer els 
meus càlculs, però mai m’hauria pensat que l’ICS es saltaria els 
acords pactats. Tot això m’aboca en una situació d’incertesa, de 
manca de seguretat. Tot i ser més vulnerables, perquè som infer-
meres grans, els responsables de l’ICS no poden vulnerar el que es 
va pactar en el seu moment. 

Però vostè no ha dut el tema de la pensió congelada als tribunals. 

La veritat és que jo ja no em vull gastar més diners, però participo 
de la comissió que s’ha organitzat, lluito amb la resta d’afectades, 
perquè des de l’ICS han de veure que estem aquí, que estem pre-
sents, que ens movem. Som grans, però seguim sent reivindicati-
ves. Però la veritat és que si hagués sabut que ens acabaria passant 
això, no m’hagués jubilat abans dels 65 anys. Ens han enganyat.

Suport vital bàsic (SBV) i desfibril·lació externa (DEA). 
Codi 07AC/14-15

Data i horaris: el 27/5/15 de 14 a 20 h.
Inscripcions: del 7/4/15 al 13/5/15.

Suport vital bàsic (SVB) i desfibril·lació externa (DEA). 
Codi 03AC/14-15

Data i horaris: el 10/6/15 de 8.30 a 14.30 h.
Inscripcions: del 27/4 al 27/5/15.

Suport vital immediat en adults (SVI).  
Codi 12AC/13-14

Data i horaris: el 12 de 15.30 a 19.30 h i 13/6/15 de 9 a 13 h.
Inscripcions: del 21/4 al 22/5/15.

Formació 
Formació 

continuada
continuadaFormació 
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Vilanova i la Geltrú oferirà consells de salut d’Infermera 
virtual a través de la seva web

Infermera virtual i la Fundació Roger Torné 
promouen estils de vida saludable en nens
Els consells de salut d’Infermera virtual, el portal de promo-

ció i educació per a la salut del COIB arribaran a famílies de 
nens  a través de l’aplicació de mòbil de la Fundació Roger 
Torné, una entitat privada que des de 1984 treballa per millo-
rar la salut infantil en relació amb el medi ambient. 

Regales videojocs? Què fer si algú s’ennuega? Si deixo de fu-
mar em trobaré millor? Aquestes són algunes de les preguntes 
amb resposta que les famílies podran consultar a través de la 
web de la Fundació Roger Torné i de les xarxes socials d’aques-
ta associació. Es tracta de recomanacions de salut elaborades 
des d’Infermera virtual. 

La Fundació Roger Torné treballa es de 1984 per treballar i 
millorar la salut infantil en relació amb el medi ambient, este-
nent l’entorn saludable i l’estil de vida, aspectes que expliquen 

Els ciutadans de Vilanova i la Geltrú podran rebre orientació sobre 
com millorar la seva salut de la mà del seu ajuntament i de la 

Infermera virtual, el portal del COIB. Accedint a la web del seu con-
sistori podran accedir a consells de salut, elaborats a partir dels 
continguts de la Infermera virtual.

L’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, i el president del 
COIB, Albert Tort, van signar el passat 9 de febrer el conveni de 
col•laboració.	

Amb aquest ja són 18 els municipis catalans que promouen la salut 
dels seus ciutadans de la mà de la Infermera virtual, a través 
d’aquest	servei	de	difusió.	Alguns	d‘ells	han	ampliat	la	col•laboració	
amb el projecte ‘Viles saludables’, que consisteix en apropar el con-
sell de salut als espais propers al ciutadà, com el comerç local.

I desprès de la vacuna què? La fruita engreixa més després de dinar? Què podem fer per evitar l’estrenyiment? Aquestes són algunes de 
les respostes que els ciutadans podran trobar a través dels portal dels seu consistori i en diversos suports com infografies, vídeos o enlla-
ços als diversos espais de la web de la Infermera virtual.

Aquesta fórmula de difusió, que s’està ampliant a d’altres municipis catalans que hi estiguin interessats, permet que cada quinze dies, els 
usuaris puguin trobar recomanacions de salut actualitzades a través del portal de l’ajuntament.

Així, a través del portal Infermera virtual, les infermeres i infermers de Barcelona els ajudaran a no refredar-se, mantenir una alimentació 
adequada a l’època de l’any, prevenir possibles problemes de salut comuns de cada estació i afrontar diverses situacions de vida. 

Per la seva banda, els consistori es compromet a divulgar tota la informació de la Infermera virtual en aquelles activitats o iniciatives que 
promoguin a la localitat, especialment aquelles d’abast més social i ciutadà.

l’aparició o l’augment d’alguns problemes de salut més comuns en 
els nens com l’obesitat, la diabetis o l’asma.  

Aquesta col·laboració s’emmarca en l’interès de la Fundació Roger 
Torné de donar suport a les famílies amb informació de salut avalada 
per professionals experts i també d’incorporar en les seves activitats 
infermeres i infermers que ajudin a promoure hàbits saludables.
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16/3 Ocup@cc!ó

Linkedin, Facebook, Twitter i més 
A càrrec de Galo Quintanilla, periodista i community  
manager.  
Lloc: aula d’informàtica del COIB. Hora: de 10 a 14h.

18/3 Acte 
Cicle Actualització per a llevadores 
Salut oral durant la gestació 
A càrrec d’Elisabeth Palacios, llevadora  

Lloc: seu del COIB. Hora: 17h.

19/3 Acte 
Aules de Coneixement i Pràctica Infermera en teràpies 

naturals. 

El procés de dol des del model integratiu-
relacional
A càrrec d’Oriol Güell, psicòleg i formador sobre temes de 
gestió de les emocions en l’àmbit sanitari.  
Lloc: seu del COIB. Hora: 17h

19/3 Acte 
Píndoles de Salut laboral 

Promoció de la salut a l’empresa
Lloc: seu del COIB. Hora: 17h

Grup 65 
Inici d’inscripció 
13/3 Ruta cultural: Descobreix nou barris, 
al voltant de la plaça Llucmajor, del men-
tal a les cases barates de Ramon Albó. 
Dia de l’activitat: 14/4.

16/3 Sortida a Cotlliure, visita tomba An-
tonio Machado a una cava i al castell-mu-
seu. 
Dia de l’activitat: 30/4.

25/3 Cinefòrum 12 años de esclavitud  
Dia de l’activitat 29/4.

25/3 Grup 65 
Cinefòrum: La Caza 
Hora: 17h. Aules de formació.

25/3 Acte 
 

Assemblea General Ordinària del COIB  
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona con-
vida a totes les infermeres i infermers col·legiats a assistir a 
l’Assemblea General Ordinària de la corporació.  
Lloc: sala d’actes del COIB. 
Hora: 17 h en primera convocatòria i 17.30 h, en segona.

26/3 Acte 
Aules de Coneixement i Pràctica Infermera en  

l’àmbit pediàtric. 

L’atenció infermera en la gestió de la  
demanda en l’àmbit pediàtric
A càrrec de Mireia Diaz, infermera

Lloc: seu del COIB. Hora: 17h

Formació 
Inici d’inscripció 
10/3 Suport vital bàsic (SVB) i 
desfibril·lació externa (DEA) 
Codi: 02AC/14-15 Inici del curs: 24/4.

11/3 Curs de suport vital immediat en 
adults (SVI) 
Codi: 11AC/14-15 Inici del curs: 8/5.

19/3 Maternitat i lactància en la dona tre-
balladora. 
Codi: 62/14-15 Inici del curs: 7/5.

20/03 Elaborar un projecte de recerca en 
cures infermeres. 
Codi: 05/14-15 Inici del curs: 4/5.

20/03 Elaborar un projecte de recerca en 
teràpies naturals. 
Codi: 06/14-15 Inici del curs: 4/5.
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