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40 anys vetllant 
per la professió a Girona
El Col·legi Oficial d’Infermers/es de Girona (COIGI)  es va constituir el 1978 
després de la fusió dels Col·legis d’Infermeres, Llevadores i Practicants. 
Actualment compta amb 3.535 professionals col·legiats de tota la 
demarcació gironina. La institució, presidida per Alícia Rey, vetlla per la 
defensa i la representació corporativa de les infermeres i els infermers, 
i pretén generar valor social i professional al col·lectiu i alhora contribuir 
a millorar l’atenció sanitària, sociosanitària i social a Girona.

Missió
El COIGI és l’òrgan que regula i vetlla per tal que l’exercici professional 
es regeixi sota criteris ètics i morals, sigui quina sigui la seva 
especialitat. Treballa amb la mirada posada en la protecció de la salut 
de les persones, promovent una praxi de qualitat que garanteixi una 
atenció integral, de qualitat assistencial i adequada per a la població.

Visió
Ser l’entitat referent en la defensa dels interessos professionals dels 
col·legiats infermeres/rs de les comarques de Girona i agent actiu que 
vetlla per l’evolució de futur de la professió infermera.

Valors
Els valors del Col·legi se sustenten 
sobre diferents pilars bàsics. La 
professionalitat en l’exercici de la 
infermeria en totes les seves formes 
i especialitats en l’àmbit de les 
comarques de Girona; compromís 
en la defensa dels interessos dels 
col·legiats i la representació exclusiva 
de la professió; independència en 
la presa de decisions executives 
amb el màxim benefici i estabilitat 
per als col·legiats; transparència, 
proporcionant informació contínua, 
veraç i objectiva de les nostres 
activitats; responsabilitat social 
i corporativa, gestionant els 
recursos privats amb eficàcia i 
eficiència; igualtat en l’equiparació 
d’oportunitats sense discriminació 
en la pràctica de la professió, 

tenint en compte la perspectiva 
de gènere; participació, construint 
processos de treball en equip, 
compartint la informació, experiència, 
coneixements i resultats; pes 
específic en la societat i capacitat 
d’influència en la implicació de la 
població en les accions de promoció 
de la salut; recerca i innovació, 
invertint recursos en la investigació, 
formació i en tecnologia per millorar 
el futur; accessibilitat, com a lloc 
d’interacció entre els col·legiats 
perquè hi puguin aportar les seves 
idees i inquietuds, amb suport i 
representació; i motivació per enfortir 
la capacitat de lideratge del COIGI 
dins l’àmbit sanitari, per convertir-se 
en un referent de prestigi del col·lectiu 
al qual representa.
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Ajudes i foment de la recerca
Amb l’objectiu de fomentar la participació dels co·legiats 
en projectes professionals el COIGI convoca cada any dues 
beques, la de Màster de Promoció de la Salut i la beca COIGI 
per la recerca, dotada amb 3.000 euros. També promou 
el Premi Investigació, amb una dotació de 3.000 euros per 
promoure la recerca en els diferents camps de treball de la 
infermeria. 

Organitzats per comissions
L’actual Junta de Govern del Col·legi ha creat diferents 
comissions i grups de treball, amb l’objectiu d’incentivar la 
participació dels col·legiats en els temes que més afecten a 
la professió infermera. 

Comissions col·legials, segons les especialitats d’infermeria. 
Estan formades per 3 o 4 col·legiats especialistes i  vetllen 
pel bon desenvolupament de les especialitats. N’existeixen 
aquestes modalitats:

Comissió d’Infermeria obstètric-ginecològica

Comissió d’Infermeria d’atenció primària, familiar i comunitària

Comissió d’Infermeria gerontològica

Comissió d’Infermeria del treball

Comissió d’Infermeria en Salut mental

Comissió d’Infermeria medico-quirúrgica

Comissió d’Infermeria pediàtrica

Comissió de Jubilats

El seu objectiu és mantenir el vincle de la seu col·legial amb 
els infermers i infermeres un cop arriba el moment de la 
jubilació, i mantenir-los al dia de l’actualitat del món de la 
infermeria.

Comissió de Teràpies complementàries

Fomenta i divulga el coneixement per part la infermeria del 
món de les teràpies alternatives, aprofundint quan es tenen 
coneixements d’elles o donant-les quan no es tenen.

Comissió deontològica

És un òrgan consultiu i assessor de la Junta de Govern, 
que ha de donar resposta a les discrepàncies de caràcter 
professional així com els assumptes relacionats amb 
l’exercici professional que tinguin un abast ètic. 



Els orígens del COIGI
El Col·legi d’Infermers/es de Girona (COIGI)  es va constituir el 
1978 fruit de la fusió dels Col·legis d’Infermeres, Llevadores i 
Practicants, que fins aleshores exercien per lliure, i coincidint 
també amb la integració a les universitats de les escoles 
d’ajudants tècnics sanitaris, amb la categoria d’escoles 
universitàries d’infermeria. 

Es desterrava així la figura de l’ajudant tècnic sanitari (ATS) 
i la infermeria esdevenia una diplomatura universitària, de 
manera que s’acomplia una part de les expectatives del 
col·lectiu, que en aquell moment ja reivindicava l’anhelada 
llicenciatura.

La primera junta col·legial de Girona fou presidida per 
Joaquima Ribot, amb seu col·legial al carrer Nou, i el 1987 es va 
traslladar a un pis del carrer de Berenguer Carnisser, molt a 
prop de l’edifici dels jutjats. En aquesta època Margarita Desoi 
va presidir la corporació durant tres anys (1987-1990), abans 
de passar el relleu a Joan Sala (1990-1998), Dolors Fauria 
(1998-2006), Carme Puigvert (2006-2018) i Alicia Rey. Va ser 
durant la presidència de Puigvert quan la seu col·legial es va 
traslladar a l’edifici Fòrum, al carrer Albereda de Girona.
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Jornades d’Infermeria 
Cada any el Col·legi organitza 
unes Jornades que compten amb 
la participació de professionals 
del sector sanitari, que aborden 
els principals temes de l’actualitat 
del col·lectiu. Les Jornades són 
molt participatives i serveixen per 
conèixer experiències, projectes 
innovadors i per posar en valor la 
tasca dels col·legiats en els seus 
respectius llocs de treball.

Junta 
de Govern 
del COIGI 

(des del juny 
de 2018)
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http://www.codigi.cat/collegi/junta/
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