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Resum de l’any 2012

1.- Jornada anual de infermeria
del COIGI “IN12”
L’IN12 és la trobada anual dels pro-

fessionals de la infermeria de les comarques gironines, que
aquest any s’ha celebrat a l’Hotel Carlemany de Girona, el
15 de novembre, i han assistit 135 persones entre
col·legiats i autoritats. Amb el lema “Acreditació infermera:
treballant per l’excel·lència professional”. La Dra.
Eliszabeth Peter’s, Professora associada de la U.Toronto i
de reconegut prestigi en l’àmbit internacional de la
Infermeria, va impartir la una conferència magistral sobre
ètica professional. Posteriorment es van presentar els
resultats d’una enquesta que tenia com objectiu  poder
conèixer l’opinió dels infer-
mers i les infermeres gironi-
nes sobre quin seria el siste-
ma més adient per a la rea-
creditació, recertificació i
revalidació de la competència
infermer/a durant al llarg de la
vida professional. 
2.- Presentació del nou web col·legial
A partir del 16 de novembre del 2012, està operativa la
nova pàgina web col·legial. A part del nou disseny gràfic i
l’actualització d’apartats i continguts d’acord amb la norma-
tiva que estableix la Llei Omnibus i que permet fer els trà-
mits administratius on-line. Cal destacar l’activació de la
part privada de la web, d’ús exclusiu per als col·legiats. 
3.- Certificat Norma ISO 9001:2008
La Junta de govern del COIGI va marcar com objectiu per
a l’any 2012, la implementació i millora de l’eficàcia del sis-
tema de gestió de la qualitat i, com a conseqüència d’això,
del servei de presta el COIGI. Al final del procés l’agència
LGAI Thecnological Center S.A. va certificar el COIGI per
les activitats de gestió col•legial, formació, atenció al
col·legiat, assessorament professional, assessorament
jurídic, fiscal i de suport metodològic per a projectes de
recerca, representació institucional, gestió de comissions i
gestió de borsa de treball, compleix amb els requisits que
marca la norma ISO 9001:2008.
4.- Premi d’Investigació 2012 i Premi al millor treball
publicat a la revista Pols a Pols 2011
El 15 de novembre del 2012, en el marc de la Jornada
IN12, es va fer públic el veredictes dels dos jurats que van
acordar: en primer lloc i per unanimitat de tots els membres
del jurat declarar DESERT el XVII Premi d’Investigació i
atorgar l’accèssit al treball titulat “Necessitats de les famí-
lies en la cura del nadó a post-UCIN.” de l’autora Sra.
Carolina Rascón Hernán; en segon lloc, i també per unani-
mitat de tots els membres del jurat concedir el Premi al
millor treball publicat a la revista Pols a Pols 2011, titulat
“INCIDÈNCIA D’INFECCIONS URINÀRIES DEGUT ALS
SONDATGES VESICALS” de les autores Sra. Mariona
Pujolàs Xarles, Sra. Mariona Bosacoma Cufí, Sra. Carme
Pizarro Gato, Sra. Yuricel Ramos Fernández, Sra. Nurí
Muñoz Llanes, i Sra. Lourdes Gou Alabau.
5.- Diada Internacional d’Infermeria
El 17 de maig de 2012, es va celebrar la Diada
Internacional de la Infermeria amb una taula rodona titula-
da “Una mirada a la pobresa i la salut”. Van participar les
següents ponents: la Sra. Mònica Barnola, sociòloga i tèc-
nica de salut comunitària del projecte Intervenció comuni-
tària Intercultural de Salt, la Sra. Anna Serra, advocada del
Departament d’Estrangeria de la Creu Roja de Girona, la
Sra. Dolors Corominas, infermera i coordinadora de media-
ció intercultural en salut i salut comunitària de l’IAS i la Sra.
Montserrat Pujiula Blanch, metge especialista en medicina
familiar i comunitària de l’ABS de Salt.
6.- Comissió de jubilats
La comissió de jubilats es reuneix periòdicament a la seu
col·legial i organitzen actes i sortides com la que acaben de
fer a la Camarga francesa. Aquestes activitats tenen com
objectiu continuar amb els vincles dels col·legiats ja jubilats
amb el COIGI.
7.- Comissió deontològica
Aquesta comissió està formada per 8 infermers/eres gironi-
nes que es reuneixen periòdicament per tractar temes
sobre ètica professional. En el cas que els col·legiats
sol·licitin assessorament en aquest àmbit aquesta comissió
s’encarrega d’estudiar els casos i intervenir si s’escau. 

Junta de Govern

Com encarem el futur

El COMG durant el 2013 té com a
objectius continuar amb la col·labora-
ció estreta amb la resta de col·lectius
professionals sanitaris. Aquesta

col·laboració ha quedat reflectida i enfortida amb l’èxit
assolit en la jornada per la marató, amb una recaptació que
va superar els 2000€ i amb una assistència que va superar
les 600 persones. 

Durant aquest any que encetarem també es planteja iniciar
algun estudi transversal que pugui enfortir els llaços entre
col·legis professionals sense oblidar iniciar contactes amb
d’altres col·lectius que actualment no estan dins el Fòrum.
Entre ells ja estan iniciades les converses amb el col•legi
de Farmacèutics o el col·lectiu de Podòlegs de la província
de Girona.

Des del COMG estem segurs que una bona col·laboració
farà que ens enfrontem a la important crisi que estem
immersos amb millors condicions i que així, sens dubte,
beneficiarà a cada un dels nostres col·legiats i al conjunt de
la ciutadania de Girona.

Dr. Pere de Manuel-Rimbau
Secretari COMG

Postura del COMG davant la nova gestió del centre
d'atenció primària Doctor Moisès Broggi de l'Escala i

de set consultoris locals de l'Alt i Baix Empordà

El Col·legi de Metges de Girona vol manifestar la seva pre-
ocupació per les darreres informacions sobre  que el Servei
Català de la Salut (CatSalut) hagi adjudicat, de forma pro-
visional, la gestió del centre d'atenció primària (CAP)
Doctor Moisès Broggi de l'Escala i de set consultoris locals
de l'Alt i Baix Empordà a una empresa privada amb ànim
de lucre.

La multinacional Eulen -especialitzada en serveis de nete-
ja, seguretat i, des de fa poc, en assistència sociosanitària-
ha guanyat el concurs per la gestió del CAP de l’Escala,
desbancant la Fundació Salut Empordà, entitat sense ànim
de lucre, que ha gestionat durant els darrers 12 anys el
CAP de l'Escala i els consultoris de l'Armentera, Sant Pere
Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Viladamat, Albons i
Bellcaire d'Empordà, a més de l'Hospital de Figueres i el
Centre Sociosanitari Bernat Jaume de la mateixa ciutat.

Davant aquest fet se’ns obren molts interrogants sobre què
pot representar una decisió així pel model de la Sanitat
Pública Catalana. Per una part ens trobem amb una
empresa privada, sense experiència sanitària a nivell
d’Atenció Primària, subjecte a la lògica del capital privat i
que té com a objectiu principal el benefici econòmic. Per
una altra, es trenca amb el principi d’integració assistencial
(Atenció  Primària/ Hospital) que garantitzava fins ara la
Fundació Salut Empordà i que prioritza el nostre Pla de
Salut.

Actualment el nostre model de gestió sanitària sembla que
avança cap a la descentralització i  disgregació de la nos-
tra Sanitat entre múltiples empreses de caràcter privat.
Enfront la possible diversitat d’aquest tipus d’empreses, la
nostra preocupació es centra sobretot en com la nostra
Administració podrà controlar el tipus d’Atenció Sanitària
que cada una ofereix i a la vegada garantitzar el principi
d’equitat sanitària entre els diferents territoris.

Volem donar suport al ple de l’Ajuntament de l’Escala que
va aprovar el passat dijous a la nit una moció en la que
expressa el seu rebuig a la privatització en la gestió del seu
CAP i demana que es reconsideri aquesta decisió.

La Junta del Col·legi de Metges de Girona

Quin és el nostre futur?

Estem ja començant un altre any ins-
tal·lats encara en una crisi persistent i
de la que encara no en veiem la sorti-
da, agreujada per aquest trasbals de
la situació política després de la mas-
siva i espectacular manifestació de

l’11S a Barcelona, i que ha suposat un punt d’inflexió a la
manera d’enfocar les nostres aspiracions pel nostre dret a
decidir.

Ja des d’un punt de vista professional l’impacte de la puja-
da de l’IVA fins a un 21%, ha suposat un greu perjudici a
tots els clínics, a més de suposar un greuge el fet de no
considerar-nos una professió sanitària.

Tant des del Consejo General de Colegios Veterinarios de

España com del Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya, varem desplegar tots els nostres mitjans per
exigir una rectificació, però tot ha estat inútil. La voracitat
recaptatòria per pal·liar el greu dèficit econòmic no té atu-
rador.

Crec que per aquest any 2013 i malgrat el què poden sig-
nificar les dues últimes xifres pels supersticiosos, esperem
que tot això no empitjori.

Bernat Serdà
President COVGi

Mascotes

L’any 2012, per segona edició a la 51 Fira de Mostres de
Girona, vam presentar l’estand MASCOTES.
El Col·legi de Veterinaris de Girona juntament amb el
Consell de Veterinaris de Catalunya, volíem promoure la
nostra tasca i apropar-la al públic. 
Amb aquest motiu, es van realitzar diferents activitats lúdi-
ques i educatives adreçades tant a nens com a grans.
També es va aprofitar l’espai per a realitzar petites xerrades
bàsiques relacionades amb malalties i vacunacions, la
higiene bàsica del nostre gos i inclosos uns  primers auxi-
lis. L’acollida va ser molt satisfactòria al igual que  la vostra
participació. Moltes gràcies!

Paisatges de llum i paisatges de somni. De Gauguin a
Delvaux

Durant el 2012 la nostra festivitat de Sant Francesc va tenir
un contingut d’història, cultura i festa, amb l’exposició
d’Espai Col•lecció Carmen Thyssen.
El lloc escollit va ser el conjunt monàstic benedictí de Sant
Feliu de Guíxols, amb la seva emblemàtica “Porta
Ferrada”. Al seu darrera,   l'església romànica, bastida en
temps de l'abat Sunyer, que anirà prenen forma fins arribar
al s. XVIII. Per aquesta porta, varem entrar i passejar per
anys d’història romànica i gòtica.
De la mà de  Gauguin fins Delvaux, varem arribarem al
segles XIX i XX amb el culte a la llum i el somni.

Margarita Zurutuzar. Membre de Junta de Colvetgi
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Notícies d’interès

Fòrum va apostar per La Marató

El passat 2 de desembre Fòrum Associació, Dhara i
Arrandeterra, , amb la col·llaboració de la Hípica
Unicorn, el Mas Ponsjoan i l’Ajuntament de Calonge,
van organitzar una jornada solidària per la Marató de
TV3.

L’edició d’aquest 2012 de la Marató de TV3 va estar
vinculada a la oncologia i des de Fòrum s’està apos-
tant per promocionar la recerca en oncologia i les
Intervencions Assistides amb Cavalls. 
Per tot això, es van organitzar un conjunt d’activitats
que van acompanyar a les Intervencions Assistides
amb Cavalls, acte central de la jornada.

El dia va ser tot un èxit. Des d’aquí us volem donar la
gràcies a tots per participar-hi!

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i
la Generalitat signen un conveni d'encàrrec de
gestió en matèria d'identificació d'animals de
companyia

L'acord té com a objectiu millorar i optimitzar la ges-
tió en la identificació animal

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí i la
presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya (CCVC), Carmen López, varen signar ahir
un conveni per facilitar el tractament centralitzat de
totes les identificacions d'animals de companyia que
practiquen els veterinaris a Catalunya i el seu poste-
rior lliurament al Registre general d'animals de com-
panyia, en compliment de l'article 15.2 del Decret
Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de protecció dels animals.
El CCVC també introduirà les dades sobre identifica-
ció d'animals de companyia previstes pel conveni i
corresponents als animals de companyia identificats
pels veterinaris des del dia 4 d'agost del 2006, data
d'entrada en vigor de la Llei 12/2006, de 27 de juliol,
de mesures en matèria de medi ambient i de modifi-
cació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la pro-
tecció dels animals.
La signatura d'aquest conveni suposarà una gran
millora del funcionament i eficàcia del Registre gene-
ral d'animals de companyia del Departament
d'Agricultura, donat que suposa l'establiment d'un
sistema fiable i àgil de comunicació de dades.

2012 Els psicòlegs i l’era digital

Fent el balanç del que ha trans-
corregut durant aquest any, la
Junta Rectora de la Delegació de
Girona del Col·legi Oficial de

Psicòlegs de Catalunya vol destacar  primerament la incor-
poració de la nostra Delegació dins el Fòrum Associació
dels Col·legis Sanitaris,  creiem que aquesta participació
esdevé una molt bona i necessària oportunitat de coopera-
ció amb la resta de professions  completant l’espectre
representatiu de la sanitat gironina dins aquest Fòrum.
Enguany  hem participat en  la revista i compartit amb la
resta de Col·legis els projectes i activitats de cooperació.
Des del que és pròpiament la nostra activitat  col·legial,
hem impulsat i ens hem centrat  en l’adaptació a les noves
tecnologies per tal d’entrar definitivament en l’era digital.
D’una banda  modificant el BLOC (la nostra publicació
interna col·legial) que ha passat del format paper a l’elec-
trònic. Hem renovat el disseny fent-lo més atractiu, àgil i
manejable, també hem ampliat els continguts i afegit sec-
cions amb la finalitat d’actualitzar-lo i permetre la seva
sociabilització i participació online, mitjançant twitter, face-
book i el nostre blog.
D’altra banda hem incorporat eines col·laboratives com
Google Docs i Drive, dins l’activitat col·Iegial per facilitar la
comunicació interna i les tasques  dels integrants dels
Grups de Treball i dels col·legiats en general. 
Gran part de l’ajuda a iniciar aquesta tasca ha estat possi-
ble gràcies a la incorporació d’un nou membre en l’equip de
treball de Girona.
Hem tingut especial interès en l’obertura del Col·legi cap a
institucions tant públiques com privades i associacions de
diferents tipus, per tal d’establir xarxes de relació i de tre-
ball cooperatiu.  Estem duent a terme converses i acords
de col·laboració  amb entitats com SECOT, Fundació
Pallach, Espiral Entitat de Serveis o Càritas Diocesana
amb l’objectiu de treballar per la millor implantació i
col·laboració del psicòleg en la societat civil i entorn gironí,
alguns d’ells podran esdevenir convenis de col·laboració.
Impulsar iniciatives que ajudin a afrontar i a donar respos-
tes a la situació de crisi i els reptes actuals són un dels
objectius d’aquesta Junta.
Els objectius marcats pel 2013, com sempre, són treballar
pels interessos professionals dels nostres psicòlegs i psicò-
logues, evidentment seguint amb la línia marcada els
darrers anys d’obertura tant als col·legis sanitaris com a
altres col·lectius i a la societat en general.  Com que aquest
proper 2013  celebrarem el 25è. aniversari de la nostra seu
a Girona, volem aprofitar aquesta ocasió especial per orga-
nitzar algun esdeveniment (que estem estudiant), que
pugui donar una amplia difusió, obertura i rellevància de la
professió. Ja el notificarem perquè hi pugueu participar!!!

Pilar Mateos Poch
Vocal de la Junta Rectora 

La Creativitat

Com és ja una tradició del Col·legi junt amb l’Aula
d’Humanitats del Centre Cultural de “La Mercè”  hem cele-
brat unes Jornades que enguany han estat els dies 9 i 10
de novembre sota el títol MIRADES ACTUALS SOBRE LA
CREATIVITAT. 
Aquestes tenien per objectiu reflexionar sobre la creativitat
en l’entorn social i cultural actual. Professionals i investiga-
dors de diferents branques de les humanitats ens van acos-
tar al fet creatiu i a la necessitat actual de potenciar-lo de
forma individual i col·lectiva. Van intervenir: Angélica Sátiro,
Pere Cornellà, Franc Ponti, Àngel Guirado, Cecília Gafarot,
Clara Gassiot i Tere Gómez. 
Enguany hem introduït una novetat en el format que ha
consistit en oferir un cicle gratuït amb una conferència el
dia 6 a càrrec d’Antoni Castelló i dues converses: una el dia
16 a càrrec de Josep Roca i Quimi Portet i la darrera el dia
23 a càrrec de Domènec Fita i Maria Barbalit. 

Resum 2012

Benvolguts companys, l'any s'ha
acabat i des de la secció, un cop
més fem balanç de l'any 2012.

De la programació inicial que teníem en formació, finalment
s’han realitzat  dues conferències i dos seminaris tècnics.
Hem  continuat amb la promoció i divulgació de la fisioterà-
pia amb Participacions a TV Girona, redacció de breus, arti-
cles, etc.
Hem anat actualitzant el facebook, ENTREU I MIREU!

Hem creat la borsa de treball temporal per fisios a través de
l’Associació Fòrum de Col·legis sanitaris amb la Formació
que DIPSALUT ofereix a la població i que contracta a l'
Associació Fòrum Sanitari, de la qual formem part. 
Ens hem embarcat en un projecte ambiciós: organitzar una
jornada solidària amb la Marató de TV3. L'objectiu final, a
part de recaptar fons, és que l'associació fòrum porti a
terme un estudi sobre els beneficis de les teràpies assisti-
des amb cavalls en els tractaments de oncològics.

Com cada any, es va fer la reunió anual de la secció.
En representació del Col•legi hem assistit a la presentació
del segon llibre del nostre company fisioterapeuta gironí
Lluis Puig. Ens varen convidar a la 3ª jornada de
Rehabilitació Cardíaca i Pulmonar, fent  extensiva aquesta
invitació a tots els col·legiats gironins.
Amb motiu del DIFT, vam organitzar un cicle de conferèn-
cies de la mà de fisioterapeutes gironins i vàrem participar
al  DIFT  que es va celebrar  a l’ Arc de Triomf.

Ens hauria agradat poder-vos oferir  més i millor i haver
compartit idees i inquietuds amb vosaltres. Esperem oferir-
vos aviat projectes engrescadors i comptar  amb la vostra
participació i col·laboració.

Alba Resplandis Segovia
Coordinadora de la secció territorial del Col•legi de
Fisioterapeutes de Catalunya

Dia Internacional de la Fisioteràpia (DIFT)

El passat 27 d'octubre els fisioterapeutes gironins ens vam
desplaçar a Barcelona per a unir-nos a la gran celebració
del Dia de la Fisioteràpia 2012 que va tenir lloc a la Plaça
Lluís Companys de Barcelona molt a prop de la Ciutadella.
Una festa que es va convertir en un gran event de caràcter
lúdic, participatiu i obert a tothom, tot, sota un lema:
aFisiona't.

Xavi Hernández, el Mag Lari, Mònica Van Campen, Lluís
Puig, Eduard Farelo, Pep Plaza i molts altres artistes es
van unir a la difusió de la fisioteràpia en la campanya publi-
citària que es va dur a terme amb la web www.dift.cat i dife-
rents anuncis en diaris catalans com l'Sport o bé en noticia-
ris com el TN Migdia i Els Matins de TV3.

Animem a tothom a descobrir la figura del fisioterapeuta en
el seu dia a dia, en la prevenció, en el tractament de pato-
logies i en el manteniment del bon estat de salut. Desitgem
que el proper any de celebració del DIFT pugui arribar a
totes les llars i millorar la nostra salut.

M. del Carme Casellas Miret. Cocoordinadora de la
Secció de Girona Col·legi de Fisioterapeutes de
Catalunya
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Quina és la seva missió com a gerent?
Liderar un projecte de sinèrgies entre l’ICS i l’IAS, ressaltant els nivells d’excel·lèn-
cia  de cadascuna de les institucions i reduint les ineficiències que hi ha a qualse-
vol organització hospitalària. 

Objectius que ha d’afrontar?
Els objectius són d’una banda posar el pacient com a centre del projecte, és a dir,
reorientar l’organització per tal que en surti afavorit l’usuari del sistema de salut, i
de l’altra banda impulsar el professional cap a l’excel·lència en tres àmbits: en l’as-
sistencial, en la recerca i en la docència. 

Ara hi ha 2 Consells d’Administració. Se’n farà només un?
En realitat no és ben bé així, només hi ha un Consell d’Administració, el de l’IAS. A
la Gerència Territorial de l’ICS a Girona no hi ha cap Consell d’Administració. L’ICS
com a empresa de 40.000 professionals i 8 hospitals i 288 Equips d’Atenció
Primària, sí que té un Consell d’Administració. Però en aquest projecte només hi ha
implicada la Gerència Territorial Girona, amb un hospital, el Josep Trueta, i 26 EAP.
Són dues empreses diferents amb un marc jurídic diferent. 

Com es farà la “unificació”? Quins són els criteris que la marcaran?
La paraula “unificació” no és la més correcta, sinó que es buscaran línies estratègi-
ques conjuntes per treballar per un mateix objectiu. L’únic que s’unifica és la gerèn-
cia, justament amb la intenció de potenciar i afavorir la col·laboració entre les dues
institucions i buscar aquestes línies de treball conjuntes. És a dir, un sol equip per
analitzar les oportunitats de treball conjunt, potenciar les sinèrgies i afavorir que el
projecte vagi endavant. Tot això no es pot fer d’esquena al professional, sinó que
s’ha de fer amb aquest  i per a aquest, amb els de l’ICS i amb els de l’IAS. La par-
ticipació dels professionals és essencial per millorar l’atenció al ciutadà amb una
millora continuada dels procediments. 

Si parlem de serveis concrets, si els dos hospitals ofereixen el mateix, com es
farà?
Tots tenen les seves particularitats i tots són diferents. La història dels dos centres
ha portat a que s’hagin anat creant uns serveis que encara que siguin de la matei-
xa especialitat, són diferents. És a dir, no hi haurà una sola fórmula de treball, sinó
que s’adaptarà a cada lloc.   

Què passarà amb el personal dels dos hospitals? 
Que es podran motivar encara molt més, perquè a les dues institucions hi ha molt
de talent, i el talent el que vol és treballar i millor.

Un cop feta la unificació, com quedarà internament?
Insisteixo que no estem parlant d’unificació. S’està treballant per fer un bon equip
comú que ho coordini. Confio que a finals d’any es podrà començar a visualitzar... 

De cara als pacients, com els afectarà?
L’objectiu és la millora dels professionals, aprofitar més el talent, i això ha de reper-
cutir en una millora de la percepció que en té el ciutadà. Anirem fent un seguiment
per saber com es materialitza aquesta millora.  

Pensa que l’ICS ha d’acceptar medicina privada?
Ni es planteja, ni legalment es pot.

Com a gerent, com es distribuirà la feina entre els dos hospitals?
Com ho estic fent actualment: cada dia vaig als dos hospitals, a les dues organitza-
cions. 

Quina serà la “foto” final de la unificació: una unificació física (un sol edifici)
o funcional exclusivament (amb 2 edificis per especialitat com és en l'actuali-
tat)?
Com ja sabeu, el projecte del nou Trueta és un projecte departamental, i per tant,
la decisió la prendran des de la conselleria, des del govern. Ja va avançar el con-
seller en la darrera visita que va fer al nou edifici de consultes externes que una
comissió haurà de valorar les diferents possibilitats d’ubicació del nou Trueta, i deci-
dir quina és la millor opció. 

(Entrevista realitzada pel COMG el mes d’octubre de 2012)
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