
La jornada es gravarà i es publicarà al
nostre canal de Youtube

Edifici Fòrum
C. Albereda, 3-5, 3r
17004 Girona
Tel. 972 20 40 61
coigi@coigi.cat
gicoi@coigi.cat
www.coigi.cat

@coigirona

@coigirona

https://www.youtube.com/channel/
UCVQhI3pLS4l4jvxJlyRMiDg

619 333 692: per entrar al grup COIGI 
envieu-nos un WhatsApp, i us hi afegirem. 

Jornada gratuïta. 

Us preguem que confirmeu la vostra assistència 
abans del divendres dia 25 de novembre de 
2022 a l’adreça gicoi@coigi.cat. 

L’assignació de places es farà per rigorós ordre 
d’inscripció. 

També us podeu inscriure a través 

del formulari interactiu que trobareu 

a la pàgina web de l’in’22: 

www.coigi.cat/in22

Si tens alguna intolerància alimentària, 
comenta’ns-ho.

COIGirona

coigirona

Col·legi Oficial d’Infermeres i 
Infermers de Girona

Dimarts, 29 de novembre de 2022 
Auditori Edifici Fòrum
(C. Albereda, 3-5, 3r pis. 17004 Girona)
Presencial i gratuïta

in’22
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Amb motiu de la jornada In’22, el Col·legi Oficial 
d’Infermeres/rs de Girona organitza, el proper 29 
de novembre de 2022 a les 16 hores, una jornada 
de reflexió i debat amb el títol “Reptes de futur de la 
professió infermera”. 

La professió infermera es desenvolupa en un 
sistema de salut en constant transformació a causa 
dels canvis sociodemogràfics, l’envelliment de la 
població (que comporta l’increment de la cronicitat, 
la dependència i fragilitat), els moviments migratoris o 
l’aparició de nous problemes de salut (com ha passat 
amb la Covid-19), entre d’altres. D’aquesta manera, 
s’ha configurat un nou escenari amb un augment 
de persones amb necessitats sanitàries i socials, i 
això exigeix un model de salut més comunitari i una 
atenció integrada social-sanitària. En aquest context,  
el principal repte de les infermeres i els infermers és 
oferir i garantir un servei assistencial segur, centrat en 
la persona i amb cures de qualitat que contribueixin 
a la seva salut i benestar. Per aconseguir aquest 
objectiu, creiem que cal resoldre amb urgència els 
dèficits estructurals que afecten la nostra professió, 
com la falta d’infermeres i infermers o la manca del 
reconeixement del rol infermer dins del sistema 
de salut, tant a  nivell econòmic i de categoria  
professional com de les especialitats infermeres. 

Per parlar de tot això, començarem la jornada 
amb la ponència de la Dra. Paola Galbany, Presidenta 

del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Barcelona, professora de la Facultat d’Infermeria de 
la Universitat de Vic  i autora de  l’informe Projeccions 
de la població infermera a l’horitzó de 2030. 

A continuació, hi haurà una taula rodona que vol 
ser un espai de reflexió per recollir opinions expertes 
sobre com adaptar-nos a les noves necessitats que 
ens planteja aquesta situació, cap on va la professió 
infermera i quines són les propostes i els reptes futurs 
que hem de treballar.  A la taula rodona comptarem 
amb la participació de:

•  Dra. Montserrat Gea i Sánchez
Directora de la Direcció General de Professionals de 
la Salut del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya

•  Dra. Glòria Jodar Solar
Degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers 
de Catalunya 

•  Dra. Carme Bertrán Noguer
Degana de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de 
Girona

•  Sra. Lluïsa Garcia Garrido
Presidenta de la Junta de Govern del Col·legi Oficial 
d’Infermers/es de Girona

En finalitzar la jornada, podrem prendre un petit 
refrigeri i compartir uns moments amb totes i tots els 
assistents.

La Junta de Govern del COIGI

P R O G R A M A

16:00 a Entrega de documentació 
16:15

16:15 a Inauguració de la Jornada
16:30  Sra. Lluïsa Garcia Garrido, presidenta 

de la Junta de Govern del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Girona (COIGI)

  Dr. Miquel Carreras Massanet, gerent de la 
Regió Sanitària de Girona 

16:30 a Conferència: Projeccions de la població  
17:30  infermera a l’horitzó 2030
  A càrrec de la Dra. Paola Galbany Estragués, 

autora de l’estudi, presidenta del Col·legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona i 
professora de la Universitat de Barcelona.

  Presenta: Sra. Àngela Vilà Vendrell, 
vicepresidenta de la Junta de Govern del 
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Girona

17:30 a  Taula debat: Reptes de futur per la professió
18:30  Infermera
 Hi participen:
  Dra. Glòria Jodar Solar, degana del Consell de 

Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.
  Dra. Carme Bertrán Noguer, degana de la 

Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona
  Dra. Montserrat Gea Sánchez,  directora 

de la Direcció General de Professionals de la 
Salut (Departament de Salut-Generalitat de 
Catalunya)

  Sra. Lluïsa Garcia Garrido, presidenta 
de la Junta de Govern del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Girona.

  Modera: Sra. Àngela Vilà Vendrell, 
vicepresidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i 
Infermers de Girona.

18:30 Cloenda
a 18:45  Sra. Lluïsa Garcia Garrido, presidenta 

de la Junta de Govern del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Girona

  Dra. Montserrat Gea Sánchez,  directora 
de la Direcció General de Professionals de la 
Salut (Departament de Salut-Generalitat de 
Catalunya)

18:45 Refrigeri

in’22


