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Jornada gratuïta. Per motius d’organització i aforament les places es limitaran a 130. És
per aquest motiu que us preguem que ens feu arribar aquesta butlleta d’inscripció abans
del dia 25 de novembre de 2013 a l’adreça gicodi@gicodi.cat o per fax. L’assignació
de places es farà per rigorós ordre d’inscripció. També us podem inscriure a través del
formulari interactiu que trobareu a la pàgina web de l’in’13: www.codigi.cat/in13
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AUDITORI ESPAICAIXA
Plaça Poeta Marquina
Girona

Jornada gratuïta

Girona, 28 de novembre de 2013
Auditori de l’EspaiCaixa
Pl. Poeta Marquina (Girona)

» sabadellprofessional.com

Per què el tema d’aquest any? La crisi econòmica que patim des de fa ja alguns anys està atacant
ferotgement tota la nostra societat i la professió
infermera de manera especial. És per aquest motiu
que moltes infermeres, davant la impossibilitat de
continuar exercint la seva professió a causa de les
constants i dràstiques retallades de l’administració,
han decidit buscar noves alternatives laborals.
Molts joves, amb formació d’Erasmus i avorrits de
no trobar cap feina al seu país, han optat per buscar feina a l’estranger (França, Alemanya, Anglaterra i Bèlgica són els països més atractius). Pel nivell
tècnic i de formació que tenen aquests joves, el fet
de marxar els està permetent trobar feina i construir-se un nou futur a curt termini. Cal reconèixer
que marxar a l’estranger els resulta molt dur i no
és gens fàcil, ja que, malgrat estar molt preparats,
el seu nivell d’idiomes en general és baix, i això els
dificulta molt assolir feines d’acord amb la seva capacitació professional.
I a la resta d’infermeres que no opten per marxar a l’estranger, quines opcions els queden?
Hi ha un bon grup d’infermeres amb una àmplia
experiència professional, amb moltes hores de formació reglada i postuniversitària, que, malgrat que
han estat treballant durant anys —potser la meitat
de la seva vida—, ara a conseqüència dels ERO
dels hospitals i clíniques privades i la quasi paralització de les borses de treball de les empreses
públiques, per més que busquen no troben res.
Aquestes professionals, la majoria entre 35 i 55
anys, han d’afrontar encara una llarga vida laboral
i s’han de plantejar què fer. La majoria, per raons
familiars, han descartat marxar a l’estranger i aleshores es plantegen quines altres opcions hi ha.
És per tota aquesta situació que la Junta de Govern del COIGi ha volgut organitzar aquesta jornada d’infermeria i tractar el tema «Noves oportunitats: innovació i emprenedoria en salut».

Programa
8.30-9.00 h

Entrega documentació

9.00-9.15 h

Inauguració: a càrrec del Sr. JOSEP TRIAS
FIGUERAS, director dels Serveis Territorials de
Salut i de la Sra. CARME PUIGVERT VILALTA,

Vocal 5a de la Junta de govern del COIGI.

Ponents:
	JOSEP PARÍS GIMÉNEZ, director de
desenvolupament corporatiu en serveis
funeraris de Barcelona del Grup Mèmora

presidenta de la Junta de govern del COIGI

1a part

9.15-10.15 h 	Taula debat: Cercant noves oportunitats
en la innovació dins l’àmbit en la salut.
	Moderadora: M. ÀNGELS PÉREZ GARCIA,
tresorera de la Junta de Govern del COIGI.

Ponents:
	MARTA FERNANDEZ, infermera de
l’Hospital Sant Joan de Déu. Unitat de Suport
al Coneixement i la Gestió Infermera | Direcció
Infermera Coordinadora Innovació I Recerca
Infermera | Direcció d’Innovació.
	ROSAURA ALASTRUEY, pionera en la
introducció del networking professional (ben fet)
i les noves eines de la Web 2.0. Fundadora i
directora de ProyectosTIC.
	CARLOS LURIGADOS, Responsable
d’Emprenedoria i Creixement Empresarial, Biocat
Head of Entrepreneurship and Business Growth

10.15-10.30 h Debat
10.30-11 h

INÉS VILA PANÉS, infermera autònoma
per a l’empresa Prevegesa i coordinadora del
serveis sanitaris de la Central Hidroelèctrica
de Moralets i professora col·laboradora de la
Universitat d’Andorra

Jornada Debat

I en altres païssos com funciona?
	JORDI GRAU RAMO, infermer lliberal a
França.

12.30-12.45 h Conclusions
	Moderadora: Sra. MARGARIDA FRANCH
FERRER, Vocal 7a de la Junta de govern del
COIGi.

2a part

12.45-13.05 h P
 resentació del nou Codi d’ètica,
Consell de Col·legis d’Infermeria de
Catalunya.
	Ponent: CRISTINA MONTERO PARÉS, 1a
vocal Junta de govern del COIGi i membre de
la Comissó del Codi d’Ètica del Consell.

Coffee

11-11.20 h	“Open Thinking” Programa per a
Estudiants Emprenedors de la EUI
Gimbernat. Sensibilització a les aules.
	Moderadora: SRA. LLUÏSA COLON
MORENO, Vocal 2a de la Junta de govern del
COIGI i responsable del Servei d’orientació laboral

del COIGI.
	Ponent: MERCÈ MUÑOZ GIMENO,

professora titular EUI Gimbernat. Àrea
Emprenedoria i Innovació. Àrea Salut comunitària.

11.20-11.30 h Debat
11.30-12.30 h	I a la pràctica què? Presentació de
casos pràctics
	Moderadora: SRA. ALÍCIA REY MIGUEL,

Actes col·legials

13.05-13.30 h L
 liurament del Premi al millor treball
publicat a la revista Pols a Pols 2012.
Lliurament del 18è Premi
d’Investigació en Infermeria.
13.30 h	Acte de cloenda de Jornada a càrrec
del Sr. alcalde de Girona. Sr. CARLES
PUIGDEMONT CASAMAJOR i de la
presidenta del Col·legi, Sra. CARME
PUIGVERT I VILALTA
13.45 h

Lunch

