
 
Presentats 20 treballs d’investigació en la 2a. 

Jornada de Recerca del COIGI 
 

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona va celebrar ahir, 6 d’abril de 2022, la 2a. 

Jornada de Recerca, organitzada per la Comissió de Recerca i Investigació del COIGI, amb 

l’objectiu principal de donar a conèixer els treballs de recerca i investigació que les infermeres i 

els infermers de Girona han realitzat durant aquestes dos darrers anys i que han presentat en 

diferents congressos o jornades o que han publicat en revistes científiques tan d’àmbit nacional 

com internacional. El jurat ( format per les Dres. Àngels López, Maria do Santos Ferreira, el Dr. 

Miquel Sitjar, la Sra. Lluïsa Garcia i el Sr. Pere Roura, membres de la Comissió de Recerca del 

COIGI)  va valorar els treballs presentats va valorar molt positivament tot els treballs presentats 

i va remarcar la gran qualitat i repercussió científica d’alguns d’ells. La jornada es va celebrar 

semipresencialment a la Sala d’Actes de la Facultat d’Infermeria de la UdG. 

La recerca en infermeria és una eina fonamental que aporta a les infermeres evidència científica 

i també respon a les demandes de cures del sistema de salut. La utilització de la recerca i la 

investigació en infermeria ajuda a garantir la seguretat i l’efectivitat de les cures infermeres i 

alhora augmenta la visibilitat de la professió infermera. És per tant un objectiu del COIGi buscar 

estratègies que ajudin a capacitar les infermeres pel lideratge de projectes de recerca, com és 

el cas d’aquesta Jornada i la convocatòria d’aquest premi. 

En aquesta edició les guanyadores i els guanyadors han sigut:  

• 1r. Premi a la millor comunicació: Sra. Marina González del Rio, infermera de la Unitat 

de Recerca Infermera de l’Hospital Dr. Josep Trueta. 

• 2n. Premi a la millor comunicació: Sra. Laia Reixach Aumatell, infermera de l’Hospital de 

Figueres 

• 3r. Premi a la millor comunicació: Sr. Miguel Merchan Ruiz, infermer del Grup de 

Neurodegeneració i Neuroinflamació de l’IDIBGI. 

• Premi a la Millor Publicació a la Dra. Mar Serrat Costa, infermera de l’ABS de Banyoles 

(ICS) 

A l’inici  de la Jornada, la Sra. Adela Zabalegui va impartir una videoconferència inaugural sobre 

el paper de la infermera com a investigadora. A. Zabalegui és directora d’infermeria de l’Hospital 

Clínic de Barcelona i doctora en Infermeria per la Universitat de Nova York. També es membre 

de la Junta directiva de l’Acadèmia Europea de Ciències de la Infermeria on treballa com a 

investigadora i docent. És autora de més de 130 articles publicats en revistes nacionals i 

internacionals i ha participat en més de dos-cents congressos i ha sigut investigadora principal 

en 8 projectes finançats pel Ministeri de Sanitat. 



 

D’esquerra a dreta: Mar Serrat, Laia Reixach, Alícia Rey i Miguel Merchan. 


