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En la jornada es va dur a terme una dinàmica per riure, com aquesta amb pilotes entre el públic.

COILL

M. MARQUÈS
❘ LLEIDA ❘ “Cal millorar les condi-
cions laborables d’infermeres 
i auxiliars per cuidar la gent 
gran.” Aquesta va ser una de 
les conclusions de la docent, 
investigadora i especialista en 
Infermeria Geriàtrica Carmen 
Nuin Orrio, en la jornada sobre 
la visió integral i futur de l’as-
sistència geriàtrica i les seues 
necessitats, reptes i solucions 
organitzada pel Col·legi d’In-
fermeria de Lleida, en el qual 
experts van debatre a l’Aula 
Magna Joan Viñas i hi van as-
sistir 150 persones.

Nuin va assenyalar que fan 
falta més professionals especi-
alitzats en Geriatria i que “ne-
cessitem una societat en la qual 
hi hagi voluntaris”, recordant 
les xarxes de voluntaris que hi 
va haver durant la Covid. D’al-
tra banda, va demanar recursos 
per a audiòfons, ulleres o per a 
les cures de la patologia del peu 
geriàtric, mentre que també va 
apostar perquè s’ofereixin acti-
vitats per a les diferents edats 
de la vellesa, va destacar les di-
ferents modalitats habitacionals 
que hi ha en les residències i que 
cal escoltar la gent gran perquè 
“és molt important la seua au-
tonomia i independència física, 
social i emocional”.

Per la seua part, la presidenta 
del Col·legi Professional, Mercè 
Porté, va afirmar que “el princi-

Falten professionals de geriatria  
per les males condicions laborals
Conclusió de la jornada del Col·legi d’Infermeres sobre gent gran || Proposen 
activitats segons l’edat, voluntaris i més finançament d’audiòfons o ulleres

salut col·lectius

pal problema és la falta d’infer-
meres especialistes en Geriatria, 
a més que cal reconèixer aques-
ta especialitat, tenint en compte 
que s’ofereix incentius si s’escull 
i caldria preguntar-nos per què, 
i que la infermera treballi on li 
toqui”. Va afegir que “potser 
haurien de ser als CAP, a més de 
les residències i hospitals, però 
les places s’han de crear i oferir 

bones condicions laborals”. En 
aquest sentit, va destacar que 
hi ha infermeres que després 
de graduar-se dubten si fer dos 
anys més per a Geriatria. Llei-
da ofereix dos places d’aques-
ta especialitat i Catalunya una 
trentena i Porté va dir que fins 
fa poc no s’omplien. També va 
apuntar l’“intercanvi” que hi 
ha entre centres, en els quals al-

guns ofereixen un millor sou, de 
manera que d’altres es queden 
sense professionals. Respecte a 
les places, aquest any les últimes 
trenta d’infermeria que queda-
ven a l’Estat eren de Geriatria. 
Amb tot, Porté va afirmar que 
“hem vist que hi ha un senti-
ment positiu cap a la Geriatria, 
però que és necessari canviar 
el model”.

certàmens agricultura
MAGDALENA ALTISENT

Operaris retiren una de les màquines exposades.

Desmuntatge d’estands i retirada 
de maquinària de Sant Miquel
❘ LLEIDA ❘ El recinte de Fira de 
Lleida al costat dels Camps 
Elisis continuava ahir tancat 
per facilitar les tasques de 
desmuntatge dels estands i la 
retirada de la maquinària ex-
posada durant la Fira de Sant 
Miquel i el saló Eurofruit. El 

certamen agrari de referència 
de Lleida va obrir el dijous 29 
de setembre i va acabar el diu-
menge 2 d’octubre, durant el 
qual va rebre més de 100.000 
visitants. El seu pròxim repte 
és establir-se com a referent 
de la bioeconomia.

Reclamen que es  
pugui demanar veure  
el físio a tots els CAP

atenció professionals

M. MARQUÈS
❘ LLEIDA ❘ El Col·legi de Fisiotera-
peutes de Catalunya ha reele-
git el lleidatà Ramón Aiguadé 
com a degà de l’entitat per als 
propers quatre anys. La seua 
candidatura Ara Fisioteràpia va 
ser l’única que es va presentar. 
Aiguadé va remarcar que “re-
petim mandat amb una Junta 
de Govern renovada per desen-
volupar projectes comuns en 
benefici de la nostra professió, 
el Col·legi i la societat” i que 
“aporta l’equilibri i el coneixe-
ment necessari per aconseguir 
els objectius que ens marquem 
per a la nostra professió”. 

Un dels més importants és 
“aconseguir la definitiva in-
corporació de la fisioteràpia a 
tots els nivells del sistema de 
salut pública, pel qual tenim 

el compromís del Govern”. A 
Catalunya hi ha 12.000 fisio-
terapeutes, 700 d’ells actius a 
Lleida, i fonts de l’organització 
van assenyalar que “volem que 
els pacients puguin demanar 
cita al CAP directament amb 
el fisioterapeuta sense haver 
de passar pel filtre del metge”. 
Actualment, des de l’aplicació 
La Meva Salut, es pot demanar 
visita per al metge de família o 
la infermera.

La nova Junta de Govern del 
Col·legi la formen dotze profes-
sionals, sis dones i sis homes, 
que tenen com a principal ob-
jectiu continuar reforçant el 
paper de la fisioteràpia en el 
conjunt del sistema de salut, 
perquè els fisioterapeutes pu-
guin desenvolupar la seua feina 
en el millor context possible.

Nou equip de 
ressonància 
magnètica per  
a l’Arnau
Salut també reforma la 
sala d’actes

hospitals

❘ LLEIDA ❘ El CatSalut ha adju-
dicat a Siemens Healthcare 
per 1.360.249,33 euros, IVA 
inclòs, un altre equipament 
d’alta tecnologia amb fons 
europeus per a l’hospital Ar-
nau de Vilanova. Es tracta 
d’un de ressonància magnèti-
ca per a l’Institut i Diagnòstic 
per a la Imatge, ja que el que 
té actualment és antic i no 
pot assumir tots els proce-
diments, atès que porta una 
càrrega de treball molt alta. 
Per això, el CatSalut justifi-
ca que “amb el fi de garantir 
la continuïtat assistencial i 
contribuir en els objectius, es 
requereix un equip d’alta tec-
nologia”. També es necessita 
per portar a terme els projec-
tes d’investigació que hi ha 
actualment.

Així mateix, l’empresa 
Romero Polo renovarà la 
sala d’actes de l’Arnau per 
134.845,20 euros, IVA in-
clòs. L’ICS assenyala que 
“s’ha d’actualitzar l’estètica 
de la sala i adequar les ins-
tal·lacions, especialment a la 
normativa de protecció con-
tra incendis”.

Comissió permanent  
del Consell de Ciutat
❘ LLEIDA ❘ La comissió perma-
nent del Consell de Ciutat va 
fer ahir una reunió, presidida 
per l’alcalde, Miquel Pueyo, 
per repassar el desplegament 
dels instruments de partici-
pació i preparar el ple del 
consell.

Guardó per a l’hospital 
Vithas Lleida

❘ LLEIDA ❘ Vithas Lleida ha re-
sultat finalista en la catego-
ria de Processos Quirúrgics 
dels guardons Best Spanish 
Hospital Awards (BSH). Va 
recollir el premi la directora 
gerent de l’equipament, An-
na Guiró. Els hospitals del 
grup Vithas van rebre vuit 
distincions en total.

Investigació a  
l’Atenció Primària

❘ LLEIDA ❘ El Col·legi de Metges, 
amb la col·laboració de l’IDI-
APJGol i l’Institut Català de 
la Salut Atenció Primària 
Lleida, convoca la segona 
edició dels Premis COMLL 
d’investigació en l’Atenció 
Primària. S’entregaran dos 
permisos de 1.500 euros i el 
termini per presentar els tre-
balls finalitza el pròxim dia 
3 de novembre.


