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Infermeres i l’art

Lleó Tolstoi identificava l'art com un ús de mit-
jans indirectes perquè una persona es comu-
niqués amb una altra, és doncs des
d’aquesta perspectiva que la infermera, i més

concretament la ciència infermera, està en relació directa
amb l’art. De fet cuidar és un art, l’art del cuidatge humà.
L’art té les qualitats de representar i la capacitat
d’expressar o comunicar sentiments (humans). Un judici
del gust. Una manifestació de l’activitat humana.
El fet d’aprofundir en el concepte d’humanitat, en la vida
d’un mateix i la dels altres fa que sorgeixin valors, creen-
ces, percepcions i experiències. D’aquesta manera la infer-
mera està exposada en un context ètic, artístic i, fins i tot,
metafísic - la metafísica entesa com a fenomen.
L’art és la teoria de la vida, s’ha definit com a expressió de
sentiments o comunicació d'emocions i idees, un mitjà per
explorar elements formals, com a mimesi o representació.
Tot plegat molt relacionat amb l’experiència de la inferme-
ra, perquè quan dues persones amb una historia vital, con-
flueixen i esdevenen en un punt d’inflexió existencial, es
produeix la comunicació vital, percepció estètica de tipus
sensorial profunda i complexa, que té lloc en un espai
determinat i en un moment concret. L‘experiència estètica
és una experiència essencial. Els elements sensorials
corresponen a les qualitats sensibles o a la captació feno-
mènica de la persona, a banda de les meres qualitats físi-
ques, s’hi aprecien vivències sensorials. 
Així doncs, són elements sensorials els colors, els matisos,
les textures, la llum, el moviment, el volum, però l’element
primordial en l’art és la forma estètica, que no s’ha de con-
fondre amb la figura o el perfil o la forma material d’un
objecte, sinó la forma percentual, l’organització global de la
percepció, el que en psicologia es denomina la Gestalt.
Des d’una perspectiva Kantiana, la bellesa és allò que es
jutja sense concepte (no hi ha objecte), aquest judici pro-
dueix plaer i no coneixement.
L’art existeix arreu nostre, ens envolta, però moltes vega-
des és tan subtil que no el captem, has d’estar molt atent
per copsar la bellesa, perquè sovint no es tracte d’un objec-
te sinó d’un moment el qual succeeix la part bella, però pot
ésser tan insignificant que sovint no la reconeixem. De fet
l’obra d'art, essencialment, existeix en la ment del creador,
o sigui dins un mateix. 
Així doncs, no és gens estrany que a una infermera, i con-
cretament aquest és el meu cas, li agradi i m’hi expressi,
mitjançat l’art. M’agrada pintar, però sobretot m’agrada
expressar, expressar allò que un té dins, perquè m’ha aju-
dat en tots els aspectes de la meva vida; en l’art hi he tro-
bat la  meva font d’autoconeixement. 

Núria Vila i Batllori
Infermera

La Vacunació com prevenció del Càncer de Cèrvix

Ponent: Dr. Jordi Oltra, assessor mèdic de vacunes,
departament mèdic GSK

El Virus VPH
Història natual de la malaltia
Epidemiologia: present i futur
La citologia com eina de diagnòstic
Prevenció amb les vacunes

Dia: dilluns, 14 de maig de 2012
Hora: de 16h a 17h
Lloc: Sala d’Actes del COIGI

Sessió Informativa gratuïta

Capítol innumerable... el que parla de
la vessant cultural...

“...El moment de confusió general era
com a poc, inquietant; la tecnificació
intensiva i sistemàtica de la pràctica cien-

tífica diària no necessitava de més coneixement que la
pura mecànica. La protocol·lització exhaustiva en ares
d’una eficiència cronomètrica, purament estadista i la nega-
ció de les variables immaterials del tràfec biològic se suma-
ven a la transformació lenta i imparable de l'executor de la
ciència mèdica en ens del funcionariat, en tècnic en qui
abocar la culpabilitat del fracàs, la manca d'acceptació
d'una realitat biològica inamovible (la salut i la malaltia en
tota la seva dimensió). Tota una concentració de factors
que asseguraven a l’estat, en la seva vessant més abstrac-
ta, un control efectiu del col·lectiu social. Aquell, instal·lant
en aquest les pors i d’altres variables emocionals que pro-
vaven de modificar el seu comportament i direcció empre-
sonant el darrer reducte animal de l’ésser... la salut era
doncs, eina efectiva de control de la funció i execució mare
del poder i per mantenir-lo i per tal de dominar-lo, es neces-
sitava d'un col·lectiu mèdic lineal...” . Òbviament, es tracta
d'un impossible, una quimera teòrica que ratlla un deliri
paral·lel al relat més llegit de Huxley, una visió adolescent
que em turmentava... Si bé la ciència ha pogut acotar-se,
articular-se en elements axiomàtics que la protegeixen de
supersticions i falses premisses (un avenç indiscutible); la
vessant més humanista del coneixement humà sembla
haver crescut en l'heterogènia per tal de nodrir el pensa-
ment simbòlic cada cop menys depenent dels dogmes ins-
titucionals. Així neix una dualitat aparent i amb l'aparició
progressiva d'un estat executor del poder, d'un òrgan de
dilució administrativa, autònom de l'interès individual,
depenent únicament de la necessitat de consum com a
eina d'auto-perpetuació que confon el fet evolutiu amb el
progrés científic i tecnològic; es prova d'esmicolar aquest
equilibri contraposant les dues vessants i menystenint les
implicacions, el valor intrínsec de l'humanisme com a tal..
és temptador recolzar-se en la reglamentació numèrica,
deixar en mans d'una estructura conceptualment irrebatible
l'esdevenir social, relegant així la qualitat metafísica a una
funció purament d'esbarjo, d'intranscendència, de destorb
en el tràfec de govern... però les variables intangibles no
poden ser extirpades, són presents en cada acte i cal con-
rear-les amb la mateixa devoció... o si més no, això és el
que penso... 

Dr. Joan Dalmau
mansdetortuga.com

Assemblea General Ordinària del COMG

La CVII Assemblea Anual Reglamentària del Col”legi
Oficial de Metges de Girona, que es va celebrar el passat
28 de març de 2012, va comptar amb la presència d’una
trentena de col·legiats.
A l’inici de l’acte, es va presentar, a tots els col·legiats
assistents, el nou gerent del COMG, Sr. Jordi Rosa Ariza.
Durant l’assemblea es van debatre i aprovar diversos
temes rellevants per la institució: es va aprovar per majoria
l’acta de l’assemblea del 2011, la liquidació del pressupost
de l’any 2011 i el pressupost de l’any 2012.
Un dels punts que també es van tractar durant la reunió
reglamentària va ser l’aprovació per majoria de les noves
quotes col·legials pels col·legiats normals, col·legiats/des
amb malalties, col·legiats/des sense exercici que volen
seguir col·legiats i col·legiats/des en atur.
L’assemblea va donar compte, també, de les activitats por-
tades a terme per la institució des de la darrera reunió, des-
tacant aquells aspectes que es consideren rellevants i que
han marcat la vida col·legial.

L’ Acadèmia. La nostra aportació a la
cultura

La paraula Acadèmia, designa, en el
seu origen a un cos de professors, dels

què es coneixen com a facultat major, per això quan es
varen crear les universitats, se les va anomenar amb el
nom que encara es conserva en llatí, Acadèmies.

A Catalunya comptem amb l’Acadèmia de Ciències
Veterinàries. Ja tenim 52 anys!.

La principal finalitat és contribuir al desenvolupament de les
Ciències Veterinàries i de tot allò que tendeixi a la difusió
de la Cultura. Els acadèmics treballen per la ciència i la
convivència i col·laboren activament en el desenvolupa-
ment de la societat per aconseguir el benestar tant de
l’home com dels animals.

Ara la nostra Acadèmia s’involucra en els projectes que
preocupen a la societat. Des del control de les normes de
Seguretat Alimentària, al control primari de la producció
animal. Ens enfrontem als reptes de produir aliments de
gran valor biològic, davant el ràpid creixement demogràfic.

L’acadèmia ha viscut moments intensos d’evolució tecnolò-
gica, reptes de nous problemes patològics (vaques boges,
dioxines...) i les actuals zoonosi emergents així com la
temuda pandèmia, la Influença associada a porcs i aus.
Sense oblidar la globalització, els moviments de migració i
els canvis climàtics.

S’ han  oblidat els bons hàbits dietètics i s’ha començat a
menjar menys i en excés. Per això, per a què arribem a
tenir una societat més sana i saludable, cal la contribució
dels professionals veterinaris i de l’Acadèmia de Ciències
Veterinària. 

Ser acadèmic significa pertànyer a un grup d’intel·lectuals
que han de col·laborar en el desenvolupament de les
Ciències Veterinàries de forma responsable. Cercar la veri-
tat i defensar la vida. Treballar per la ciència i alhora ser
interculturals, multidisciplinaris.

A la nostra acadèmia contem amb intel·lectuals il·lustres en
les Ciències, com l’Excm. Prof. Francesc Puchal i Mas
(Veterinari), que alhora és el President d’honor. L’Il·ltre.
Prof. Moises Broggi (Metge); Il·ltre. Prof. i també  Premi
Nobel Peter C. Doherty (Metge); Il·ltre. Prof. Pascual López
Lorenzo (Veterinari) i Il·ltre. Prof. Federico Mayor Zaragoza
(Farmacèutic).

Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya
1960-2010. 50è aniversari
Margarita Zurutuzar. Membre de Junta  del Colvetgi

Leishmaniosi

El passat 22 de febrer, va tenir lloc a la seu del Col·legi de
Veterinaris de Girona, la presentació per part del
Laboratoris Virbac d’un nou producte, CaniLesh, la nova
vacuna davant la Leishmaniosi. 
Durant la seva presentació, el Dr. Fernando Fariñas,
Veterinari, immunòleg de reconegut prestigi, va donar  lloc
a un debat molt dinàmic entre el nombre de professionals
assistents, la qual cosa va fer que la sessió s’allargués fins
ven entrada la nit.
La leishmània és una zoonosi, greu i que no té una cura
total. Catalunya està dins de les zones considerades molt
endèmiques. És molt important informar tant a la població
com als propietaris dels nostres animals de companyia. És
una qüestió de salut pública. La prevenció és la clau de
l’èxit! 

Virbac. Colvetgi
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Notícies d’interès

El Fòrum Associació es deixa d’imprimir
Des d’inicis d’aquest 2012, la revista Fòrum
Associació es rebrà digitalment per motius de medi
ambient i qualitat.

Nou gerent del COMG
Des del passat 15 de març, Jordi Rosa és el nou
gerent del Col·legi Oficial de Metges de Girona, en
substitució d’Ester Soler que va deixar el càrrec per
motius personals.
Jordi Rosa és diplomat en Ciències Empresarials per
la UPC i BSBA per la University of Wales.

La delegació de Girona del Col·legi Oficial de
Psicòlegs de Catalunya entra a formar part del
Fòrum
Des d’aquesta publicació, els nostres lectors podran
conèixer les opinions i activitats que es desenvolupin
a la delegació de Girona del Col·legi Oficial de
Psicòlegs de Catalunya.

Incorporació al Consell de Veterinaris de
Catalunya

Joaquim Gratacós és nomenat  Membre del Consell
de Veterinaris de Catalunya.

Recomanacions culturals

Caçador d’estels i Mil sols espèndids, de Khaled
Hosseini

El cuerpo tiene sus razones, de Therese Bergerac

4 dies de gener, de Jordi Sierra i Fabra

El ángel perdido, de Javier Sierra

Vincle afectiu i desenvolupament humà, de Marta
Sadurní

El temps entre costures, de Maria Dueñas

L'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra,
de Jonas Jonasson 

Psicología cultural

Els psicòlegs culturals postulem que la
cultura es allò que constitueix el nucli
fonamental del psiquisme humà i, en con-
seqüència, que per comprendre el com-
portament humà hem d’analitzar l’ordre

cultural en que si troba immers. 

Podem considerar a la psicologia cultural com a perspecti-
va o mirada transversal a l’hora de dissenyar la recerca i la
intervenció en els diferents camps d’estudi de la psicologia:
l’esfera educativa i el repte que significa l’escola i
l’educació intercultural; l’esfera social, en les seves ves-
sants comunitària i organitzacional, travessada per realitats
i tensions etnoculturals cada cop més complexes; i l’esfera
clínica, on cal entendre els codis i les referències culturals
de les persones, per tal d’afinar més en els diagnòstics i
tractaments, per altre banda cada vegada més individualit-
zats. 

Tenint en ment aquest caràcter transversal de la recerca,
podem establir dues grans línees d’investigació i estudi: la
primera exploraria allò que en direm el model cultural de
referència o hegemònic de la nostra societat contemporà-
nia, és a dir, aquells mites, utopies, valors essencials i nor-
mes reguladores que formen els projectes i identitats
col·lectives i donen sentit a les nostres accions; la segona
tractaria d’analitzar la formació de la subjectivitat i la gestió
d’un mateix en societats cada cop més individualitzades,
on les persones hem d’acceptar el pes, a vegades difícil de
suportar, de la construcció de la identitat personal com una
tasca obligatòria i permanent, i que comporta allò que
algun autor descriu com la “fatiga de ser un mateix”.

En el terreny de la intervenció, destacaria la contribució de
la psicologia cultural al camp de la mediació intercultural, i
més abastament a la promoció d’una cultura de la media-
ció en la resolució de conflictes en la nostra societat.   

Xavier Serrano Blasco
Doctor en psicologia i Professor Titular del Departament de
Psicologia social en la Universitat de Barcelona. Els seus
camps d’especialització són la Psicologia Cultural i la
Psicologia Política. És membre del Grup d’estudis en psi-
cologia cultural comunitària i política, i de l’Observatori del
Sistema penal i dels Drets humans, de la mateixa
Universitat. 

Taller pràctic vivencial d’atenció a la salut emocional

El passat divendres 30 de març es va dur a terme el primer
curs ofert pel Fòrum Associació proposat des del Col·legi
de Psicòlegs i organitzat pel Grup de Treball d’Atenció a la
Salut Emocional. Al taller pràctic vivencial d’atenció a la
salut emocional van assistir 11 persones. 

Es va fomentar el creixement individual i grupal, incidint en
la millora del benestar emocional de les persones i el seu
entorn mitjançant un espai de construcció conjunta amb els
participants on es va poder tractar de forma dinàmica, res-
pectuosa i participativa aspectes relacionats amb l’atenció,
maneig, expressió i gestió de les pròpies emocions. 

La Fisioteràpia en les arts escèniques

Les arts escèniques són moltes i diverses
entre elles. I a la vegada, cada una d'elles
molt particular. Quan parlem d’arts escèni-
ques ens referim tant al teatre o la dansa com

a la música, a la pintura o a l’escultura. I no ens oblidem
tampoc dels escenògrafs, dels tècnics de so, de les modis-
tes... Ells també en formen part, tant els que s'hi dediquen
professionalment com de manera amateur.

Aquest col·lectiu tan ric i especialitzat es troba amb els
mateixos conflictes que qualsevol persona amb un ofici o
feina determinada. Però hi ha alguns trets que els diferen-
cien, sobretot les hores de dedicació, la constància i la
implicació. Sovint el món de les arts escèniques demana
moltes hores d'assaig, de treball i d'entrega, i a vegades
durant dies, setmanes o mesos sense interrupcions.

No podem oblidar tampoc la part emocional. La pressió de
l’entrega d'una peça, una audició o una estrena és un fac-
tor a tenir molt en compte ja que la part emocional juga un
paper fonamental a l'hora d'estar en equilibri.

Des de la Fisioteràpia s'ha obert tot un camp per arribar a
aquests professionals. Tant pels què en algun moment de
la seva carrera han tingut una lesió o per ajudar a prevenir
les lesions típiques de cada especialitat.
Una lesió i/o tensió que modifiqui el seu equilibri pot, fins i
tot, fer aturar la seva activitat de manera temporal, amb tots
els inconvenients que això comporta. I, en el cas que no
sigui possible parar, es poden veure obligats a seguir les
actuacions previstes tot i tenir dolor o dificultats. L’objectiu
és esbrinar quins mecanismes poden alterar aquest equili-
bri i restaurar-lo.

Les teràpies manuals ajudaran a cada una de les persones
d'aquestes disciplines, independentment de la seva edat.
En tots els casos serà beneficiosa i millorarà el seu rendi-
ment.

És una fisioteràpia especialitzada en cada una d'aquestes
arts, ja que cada una d'elles requereix unes atencions i un
vocabulari concret.

Núria Herrero
Espai de fisioteràpia i reeducació postural

Introducció a la Sofrologia Clínica

El lema Mens sana in corpore sano ens serveix per fer una
valoració ben positiva de la darrera conferència que s'ha
celebrat a la Secció Territorial de Girona del Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya que va ser una Introducció
a la Sofrologia Clínica, una disciplina mèdica que busca
l'equilibri entre la ment i el cos, introduïda segons el neu-
ropsiquiatra Alfonso Caycedo.

El sofròleg i fisioterapeuta Joan Prat de los Mozos va
encarregar-se d'aquesta conferència en la qual els pre-
sents van poder beneficiar-se d'una sessió teorico-pràctica
en el camp de la Sofrologia Clínica. Presa de consciència
del propi cos, de les tensions corporals i mentals... con-
questa de valors positius de l'entorn i aplicació en la vida
diària per a tornar-se menys receptiu a l'estrès i més resis-
tents a determinades malalties psicosomàtiques. Com deia
el Dr. Caycedo "Cuida't del teu cervell i el teu cervell cuida-
rà de tu".

Tot seguit la Secció de Girona va celebrar la Reunió anual,
fent una valoració del passat 2011 i determinant els objec-
tius per aquest any amb un ampli ventall de formacions i
activitats per a què Girona sigui fisioterapèuticament molt
més activa.
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Vostè ocupa el càrrec oficialment des del mes de novembre, tot i que desen-
volupa les funcions des d’abans d’estiu. Quina valoració en faria d’aquests
primers 6 mesos?
La valoració de les tasques dels què treballen al servei de Cardiologia del Trueta és
Excel.lent. Totes/tots treballen buscant el millor pels usuaris del nostre departament.
Fa molts anys que els conec, les seves ganes d’arribar a noves fites encara m’han
sorprès molt positivament.

La crisi ens afecta a tots. El servei ho ha notat? Com els afecta?
La situació actual és complicada. Se’ns ha reduït el sou, ens han tret dies de lleu-
re i només la gran professionalitat fa que no se’n ressenti l’assistència.

Parlem del nou Hospital Trueta. Com ho veu?
Molt llunyà, tornem a començar amb el projecte.

Hem llegit recentment als mitjans de comunicació la possible unió de serveis
de l’Hospital Trueta i l’Hospital Santa Caterina. Què en pensa? I amb els altres
hospitals de les comarques gironines, hi tenen contacte?
Desde fa temps crec que els cardiòlegs no som d’hospitals concrets, sinó de la
regió sanitària de Girona. Els pacients que atenem poden venir d’un Hospital
Comarcal tractar-se al Trueta i tornar a l’Hospital Comarcal. És absurd que tinguin
tractaments diferents; per sort, desde fa temps alguns dels cardiòlegs dels
Hospitals Comarcals fan guàrdia al Trueta, el què demostra la seva integració.
En aquests dies  ens reunim els responsables de cardiologia dels Hospitals de
Girona per fer protocols de tractament per aconseguir un consens.
A més cada hospital hauria de ser referent en alguna patologia determinada, com
per exemple és actualmente el Santa Caterina en Rehabilitació Cardíaca.
Sobre la unió burocràtica, els nostres superiors ens diran com la voldrien. Però des
del punt professional ja treballem junts.

Com pot beneficiar aquesta unió al seu servei?
El que beneficia la nostra unió no és a uns serveis determinats sinó als ciutadans
de Girona.

Quins objectius té marcats per aquest 2012?
Informatitzar la Unitat Coronària, implementar la telemetria a la planta de
Cardiologia, el tractament en revascularització mecànica de l’Infart de Miocardi tots
els dies de la setmana de 8:00-22:00, renovar algun aparell obsolet de
l’ecocardiografia i planificar la potenciació d’aquesta unitat. També iniciar la Unitat
d’electrofisiologia oferint-la a tots els Hospitals Comarcals, coordinar nous projec-
tes i protocols conjunts amb tots els cardiòlegs de Girona.  I per últim planificar
l’activitat científica cardiològica dels hospitals de Girona liderada pel Dr. Ramon
Brugada.

Vostè forma part de REGICOR. Quines novetats hi ha?
En l’actualitat no rebem subvencions de la Generalitat, a més tenim la impossibili-
tat d’obtenir algunes dades per la llei de confidencialitat; això farà que el projecte
REGICOR hospitalari s’acabi després de 30 anys. No així els estudis transversals
de població.

Les defuncions per patologies cardiovasculars als hospitals cada vegada són
més escasses (segons dades de Regicor). A què es deu que hàgim disminuït
d’un 22% l’any 1978 a un 6% l’any 2009?
Als treballs dels metges de família reconeixent i tractant els factors de risc, i al SEM
i als metges hospitalaris millorant el tractament dels pacients que pateixen la malal-
tia

Com es pot fer i com es fa prevenció? (els infarts són la primera causa de
mort a totes les regions de Catalunya)
Controlant els factors de risc: tabac, glicèmia, colesterol, hipertensió, sedentarisme
I obesitat.

Actualment molts ciutadans tenen obsessió per practicar esport; fins a quin
punt és bona, aquesta obsessió? 
No està bé practicar exercici de forma compulsiva, s’hauria de fer de manera orde-
nada i sense que sigifiqui patiment per aquells que el realitzen.

Parlem de recerca. En quin punts estan les investigacions?
El model del REGICOR s’ha anat implantant a tot Espanya gràcies al seu motor
principal, el Dr. Jaume Marrugat.  Això fa que els resultats que es van obtenint no
només són de la regió de Girona sinó que ja abarquen a tot l’estat i fa que siguin
aplicables a més persones. Es treballa molt intensament amb els factors de risc,
models predictius i genètica cardiovascular.

Consell de redacció: Sílvia Bardalet, Cristina Montero, Joan
Profitós, Joaquim Barceló, Francisco Bastida, Margarita
Zurutuzar, Alba Resplandis, Mª del Carme Casellas i Pilar
Mateos.

Coordinació i maquetació: Meritxell Bonet.

Foto portada: Martí Artalejo. 
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“En l’actualitat no rebem subvencions de la
Generalitat, a més tenim la impossibilitat

d’obtenir algunes dades per la llei de confi-
dencialitat; això farà que el projecte REGICOR

hospitalari s’acabi després de 30 anys”

“Desde fa temps crec que els cardiòlegs no
som d’hospitals concrets, sinó de la regió

sanitària de Girona”

“És absurd que tinguin tractaments diferents;
per sort, desde fa temps alguns dels cardiò-
legs dels Hospitals Comarcals fan guàrdia al
Trueta, el què demostra la seva integració”

Un llibre: Quan érem feliços (l’estic llegint)
Una cançó: Els vells amants de Serrat
Una pel·lícula: El Padrino
Un plat: Garotes a la brasa amb gelé de crustacis
Una població gironina: Santa Cristina, a Lloret de Mar
Un carrer de Girona: La Força
El millor moment del dia: després de sopar,  parlar amb les nostres filles i la
meva dona sobre els nostres projectes
Un record: el naixement de les meves filles
Un país per visitar: Camboya
Un viatge somiat: Iran

Casat i amb dues filles (la Cristina i la
Maria), el Dr. Sala va fer la residència a
la Universitat de Navarra (Clínica
Universitària) i va acabar l’especialitat
l’any 1977.


