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Presentació 
L’any 2015 va començar marcat per la difícil situació en què es va trobar el COIBA degut a les 

accions iniciades pel Consejo General de Enfermería (CGE), a l’octubre del 2014, contra de la 

Junta de Govern. En un intent de donar un cop de mà contra les decisions preses 

democr{ticament per les infermeres col·legiades a Balears, el 15 d’octubre de 2014, a dos 

mesos de la convocatòria d’eleccions, la Junta de Govern va rebre una Resolució del CGE 

invalidant la seva candidatura, guanyadora al 2010, i proclamant la candidatura del Sr. Reynés 

com a candidatura electa “por ser la única admitida y proclamada”.  

L’Assemblea Extraordin{ria, que es va dur a terme a petició de més de 1.200 col·legiats, 

rebutjant la decisió del CGE i demanant eleccions, va posar en marxa la renovació democràtica 

dels càrrecs a la Junta de Govern del Coiba. 

L’actual Junta de Govern, sorgida de les eleccions del març de 2015, ha seguit actuant en tot 

moment d’acord amb el seu compromís d’honestedat, transparència i bon govern, cercant la 

participació dels professionals i la representació digna de la valuosa i indispensable tasca que 

les infermeres desenvolupen a la societat.  

El pla de Treball de 2015 ha seguit les línies estratègiques ja iniciades al 2011 dins el Pla 

Estratègic, treballant aspectes relacionats amb la seguretat dels pacients, la importància de la 

normalització dels processos, la reducció de la variabilitat clínica, la visibilitat infermera,  

l’entorn de pr{ctica, el desenvolupament competencial, l’evidència i tants altres, tots ells 

desenvolupats mitjançant Comissions de Treball. 

L’Àrea de Formació, sota la direcció de Marina Salas, va reprendre l’organització de cursos de 

formació i altres iniciatives que havien quedat segrestades per la resolució del CGE a l’octubre 

anterior.  

Malgrat hem hagut de dedicar i seguim dedicant molts d’esforços a la defensa jurídica de la 

legalitat democr{ticament elegida pels col·legiats d’aquesta Comunitat, una situació que ens 

pesa i que lastra l’activitat col·legial, seguim amb l’ànim fort, defensant el que creiem que és 

just i necessari, assumint el càrrec que els col·legiats ens han encomanat, amb els valors i amb 

la fidelitat que vàrem comprometre.  

L’Assemblea Ordin{ria, el 33 Certamen de la Infermeria, el Dia de la Comare, i els premis 

d’investigació són algunes de les activitats amb les que la Junta de Govern va iniciar la seva 

tasca. 

Al mes de juny, amb el canvi de Govern, la relació amb les institucions és va veure 

notablement afavorida. La insistència del Coiba  per tal que la infermeria formés part dels més 

alts nivells en la presa de decisions es va veure recompensada pel nomenament de la 

infermera Patrícia Gómez com a nova Consellera de Salut. La seva presència va obrir una 
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porta d’esperança a un enfocament del nostre sistema sanitari més centrat a la salut, en 

l’ésser humà i en l’entorn en el que viu i es desenvolupa, i menys hospital cèntric.  

La visita a Mallorca de Doris Grinspun, Directora Executiva de la RNAO (Registered Nursing 

Association of Ontario) per participar en el Congrés de la Asociación Española de Enfermería 

de Anestesia, Reanimación y Terapia del dolor (Aseedar), en el mes d’octubre, va suposar una 

injecció d’energia i la confirmació de que les infermeres som “una eina per canviar el món”, 

com va dir ella mateixa.  

Jornades, cursos i debats es varen succeir durant els darrers mesos de l’any 2015, quan el 

Coiba va agafar velocitat de creuer i –al temps que batallàvem contra les tempestes que ens 

arriben, encara, des de Madrid- activàrem de nou la vida col·legial. Les Jornades del Pacient 

Expert a Eivissa, la I Jornada del Pacient Crític a Palma i d’altres activitats varen aconseguir 

una gran participació i varen generar debat i sinergies amb altres col·lectius.  

Al mateix temps, en el mes de novembre, es va aprovar –finalment- l’equivalència del títol de 

Diplomat Universitari en Infermeria amb el Grau Universitari. Aquest pas va ser important per 

a la consolidació de la Infermeria en una única professió, sense distinció ni discriminació des 

del punt de vista acadèmic o professional. 

El 24 de desembre, contra tot pronòstic, amb un Govern en funcions i dos mesos després 

d’haver estat aprovat en Consell de Ministres, va entrar en vigor el molt polèmic “REAL 

DECRETO por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros”, un 

document de redacció tan confosa que sols la responsabilitat del col·lectiu professional va 

impedir un caos sanitari de magnitud mai vista. Mentre els membres de la anomenada “Mesa 

de la Professió Infermera”, constituïts com a únics representants de la professió, clamaven als 

quatre vents la suposada traïció del Ministre d’Educació i la necess{ria paralització del 

sistema, al interpretar que el RD impedia l’ús de f{rmacs i material sanitari si no estaven 

prescrits i seguits per un metge, altres entengueren que el terme “us” feia referència a 

“l’autorització de dispensació”, que no deixa de ser un eufemisme de “recepta” i que per tant, 

no afectava la pr{ctica habitual, o no més que des de la Llei del Medicament, a l’any 2006.  

En qualsevol cas, des de el Coiba, vàrem denunciar un cop més que la regularització que es 

pretenia d’una activitat tan elemental com és que els nostres pacients puguin disposar del que 

les infermeres els prescrivim dins les nostres competències, no podia anar associada a la 

obligatorietat de realitzar uns cursos d’acreditació, amb el mateix contingut i la mateixa 

durada que les assignatures de Farmacologia ja cursades durant la carrera universitària. Per la 

seva banda, la Mesa de la Professió Infermera no ha rebatut aquests arguments ni ha donat 

explicacions de perquè  altres professions (com odontòlegs i podòlegs) amb idèntica o inferior 

formació en Farmacologia que les infermeres, poden prescriure, mentre demanen que 

nosaltres ens haguem d’acreditar amb 180 o 360 hores de formació addicional. 

Al tancament d’aquesta Memòria, seguim igual, amb un Govern en funcions indiferent a les 

conseqüències del desastre que ha provocat i una Mesa de la Profesión aparentment aferrada 

a un interès particular.  
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Dit això, poden estar segurs de que, malgrat tot, seguirem defensant els interessos de les més 

de 5.800 infermeres i infermers de les Illes Balears. 

Palma, 4 d’abril de 2016 

 

 

Rosa María Hernández, Presidenta 
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El Coiba   

Qui som 
El  Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (Coiba) és la institució que acull i representa 

de forma col·legiada als titulats d’Infermeria que exerceixen a les Illes Balears.  

La missió principal del Coiba és representar la professió infermera i defensar els seus 

interessos i els dels col·legiats davant dels poders públics, en benefici dels ciutadans 

destinataris dels serveis infermers. La col·legiació és obligatòria tant per als professionals de la 

sanitat pública com privada, garantint la titulació dels qui proporcionen serveis infermers i 

evitant l’intrusisme. 

El Coiba és una corporació pública que funciona de forma democràtica, amb eleccions 

regulars, cada 4 anys, a la Junta de Govern, que és l’òrgan executiu, i ha de retre comptes del 

pressupost i de les seves accions davant l’Assemblea General de col·legiats. El Col·legi ofereix 

múltiples serveis als seus col·legiats, com ara formació, ajuts per a activitats formatives i de 

recerca, assessories i d’altres.  

El Coiba vetlla per el desenvolupament de la competència professional orientant els esforços 

envers un sistema sanitari centrat en la persona i en les seves necessitats, i en el que les 

activitats preventives i de promoció de la salut tinguin cada vegada major protagonisme. 

Durant els últims anys, la xifra de col·legiats del Coiba ha anat creixent. En relació a l’any 2014, 

en el que comptàvem amb 5.579 col·legiats, al tancament de l’any  2015 sum{vem 5.813, és a 

dir un 3,9% d’increment.  

Les taules i gr{fiques següents mostren l’evolució en nombre de col·legiats al COIBA en els 

últims 5 anys (2010-2015). 

Distribució per illes dels col·legiats al Coiba els darrers cinc anys 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

            

Mallorca 4.545 4.478 4.546 4.644 4.782 

Menorca 349 359 349 366 385 

Eivissa 408 408 420 452 472 

Formentera 12 13 12 13 12 

Adreça no actualitzada       104  162 

Total 5.314 5.258 5.327 5.579 5..813 
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Col·legiats per illes els últims cinc anys 
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Altes Noves 6 2 4 11 11 73 81 30 5 5 3 6 

  Per trasllat 8 10 12 10 31 39 31 9 13 14 15 12 

  Total 14 12 16 21 42 112 112 39 18 19 18 18 

Altes Reingressos 3 5 8 12 13 27 10 0 6 8 5 4 

  Retorn per expulsió                         

  Altres (invalidesa, jubilació)                         

  Total Canvis a alta 3 5 8 12 13 27 10 0 6 8 5 4 

  Total altes                         

  Trasllat 9 11 10  14 9 11 4 5 9 27 13 9 

  Baixa per no exercir 12 4 5 3 3 8 1 2 10 34 10 7 

Baixes Defunció 
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  Total baixes 26 23 25 27 17 25 9 15 29 77 25 38 
Altes i baixes produïdes al llarg de l´any  
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Edat 2011 2012 2013 2014 2015 

<35 2.301 2.090 2.003 1.993 2.011 

35 a 44 1.389 1.476 1.599 1.731 1.886 

45 a 54 988 944 890 841 840 

55 a 64 735 829 933 1.002 1.031 

Col·legiats per franges d´edat en els darrers cinc anys  

 

Òrgans de Govern  
Els òrgans de Govern del Coiba són l’Assemblea General de Col·legiades i Col·legiats, la Junta 

de Govern i la Comissió Permanent. 

ASSEMBLEA GENERAL DE COL·LEGIADES I COL·LEGIATS 
Està formada per la totalitat de col·legiades i col·legiats en ple ús dels seus drets corporatius. 

És l’òrgan suprem de representació i voluntat col·legial, i la Junta de Govern li ha de retre 

comptes anualment de la seva actuació. 

JUNTA DE GOVERN 
La Junta de Govern és l’òrgan responsable d’executar els acords adoptats per l'Assemblea 

General, de dirigir i administrar el Col·legi en benefici de la corporació i de la gestió ordinària 

dels seus interessos. També és funció seva l’establiment i organització dels serveis necessaris 

per al millor compliment de les funcions col·legials, exercir la potestat disciplinària i imposar 

sancions d'acord amb el previst en els estatuts, prèvia la instrucció del corresponent expedient 

disciplinari, recaptar i administrar els fons col·legials, redactar els pressupostos anuals i retre 

comptes de la seva execució. Igualment, la Junta de Govern és responsable de convocar 

eleccions, atorgar premis i distincions a persones o entitats, aprovar la creació, composició, 

renovació i dissolució de comissions i grups de treball, concedir beques, ajudes o subvencions 

per a la promoció i desenvolupament professional i acordar o denegar l'admissió de col·legiats 

i col·legiades. 

La Junta de Govern està constituïda per un Ple i una Comissió Permanent. 

COMISSIÓ PERMANENT 
La Comissió permanent estarà integrada per la presidenta, el vicepresident primer o la 

vicepresidenta primera, el vicepresident segon o la vicepresidenta segona i el vicepresident 

tercer o la vicepresidenta tercera, el secretari o la secretària, el vicesecretari la vicesecretària, i 

el tresorer -comptador o la tresorera comptadora.  

Es reuneix per convocatòria de la Presidenta de manera ordinària una vegada al mes, i amb 

més freqüència quan els assumptes per tractar ho requereixen, o així ho sol·licitin almenys tres 

dels seus membres. La seva convocatòria s’ha de cursar per escrit amb 48 hores d’antelació 

(per correu electrònic amb justificant de recepció) i es manté la facultat de la presidenta per a 

convocar d’urgència. Caldr{ convocar qualsevol altre membre del Ple de la Junta de Govern 
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perquè assisteixi a la Permanent si s’han de tractar assumptes que siguin de la seva 

competència. 

S’han realitzat un total de 10 comissions permanents durant tot el transcurs de l’any 2015: 21 

d´abril, 25 d´abril,6 de maig,20 de maig,17 de juny,8 de juliol,27 d´agost,21 d´octubre,11 de 

novembre,2 de desembre. 

Principals Acords de Govern   

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
El dia 28 d´abril de 2015 es va dur a terme l’Assemblea ordinària de col·legiats a la seu de la 

Delegació de  Menorca. Hi varen assistir la  Presidenta del COIBA Sra. Rosa Mª. Hernández 

Serra i la Vicepresidenta Sra. Natalia Valles Ruiz. De la Delegació de Menorca, varen assistir la 

Presidenta Sra. Mª Carmen Dopazo Barreira, la Vicepresidenta Sra. Ana Mª Jiménez López i la 

Secret{ria, Sra. Sol Ferrer Fornals. Hi era present en qualitat de lletrada de l’assessoria de la 

seu col·legial de Menorca, la Sra. Catalina Gomis Bosch. Es nombraren com Interventors a la 

Sra. Mª Carmen Dopazo Barreiro i a la Sra. Sol Ferrer Fornals.  

De la mateixa manera, dia 29 d´abril de 2015 es va dur a terme l’Assemblea ordin{ria a l’illa 

d’Eivissa que va comptar amb la presència de la Presidenta del COIBA, Sra. Rosa Mª 

Hernández, el President de la Delegació d´Eivissa, Sr. Jean Philippe Baena i la Secretària, Sra. 

Raquel Iglesias Gonz|lez. Hi era present en qualitat de lletrada de l’assessoria de la seu 

col·legial d’Eivissa, la Sra. Carmen Marí Cardona. 

Dia 30 d´abril de 2015 es va celebrar a Palma l’Assemblea General ordin{ria, presidida per la 

Presidenta del COIBA, Sra. Rosa Maria Hernández, la Vicepresidenta, Sra. Natalia Valles Ruiz, 

la Vicesecretària, Sra. Marina Salas Moreno, i el Tresorer, Sr. Miquel Bennasar Veny. També es 

trobaven presents en qualitat de lletrats assessors del Col·legi, els Srs. Fernando Caimari i Jose 

Mª. Fernández Puerto. 

Totes les Assemblees seguiren el mateix ordre del dia: 

 Presentació de la Memòria d’Activitats realitzades durant l’any 2014. 

 Presentació i aprovació mitjançant votació de l’estat de comptes i de la liquidació 

pressupost{ria de l’any 2014. 

 Presentació i aprovació mitjançant votació del pressupost per al 2015. 

 Presentació del Pla de Treball 2015. 

 Informe d´Auditoria 2015. 

 Precs i preguntes. 

En primer lloc, la senyora presidenta del COIBA, Rosa Mª Hernández Serra, va presentar la 

Memòria d'Activitats de l'any 2014 i el Pla de Treball de 2015 i després el senyor  tresorer , 

Miquel Bennasar, va explicar l´estat de comptes i la liquidació pressupostària de l'any 2014.  

El tresorer, Miquel Bennasar, va remarcar l´augment del capítol de la formació en un 35%; 

l´augment de les beques en un 25% i les ajudes per a les assistència a congressos en un 11%.  
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Tots els punts de l'ordre del dia van ser aprovats per unanimitat i l’Assemblea es va 

desenvolupar sense incidències. 

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DEL 18.12.14 
Tant els motius com els acords com també el procés electoral que va concloure el  9 de març 

de 2015 es troben detallats a la Memòria Judicial que ve a continuació. 

Memòria Judicial de 2015 

I. Del Conflicto Existente Entre Coiba, Consejo General De Enfermería Y 

Candidaturas Que Se Presentaron A Las Elecciones De 2010 A Junta De 

Gobierno  

Antecedentes.- 

1. En diciembre de 2010 se celebraron elecciones a Junta de Gobierno del COIBA, 

presentándose dos candidaturas: la encabezada por la colegiada Sra. Hernández Serra, y la 

encabezada por el colegiado Sr. Reynés Ligero. 

2. La Mesa electoral tras requerir de subsanación a ambas candidaturas, proclamó a éstas 

como <<candidaturas elegibles>>, continuando el proceso electoral hasta su culminación, y 

cuya fecha de votación-elección (para que los colegiados decidieran cuál candidatura votar-

elegir para que representara y gestionara los intereses del colectivo enfermero) quedó fijada 

para el 15 de diciembre de 2010. 

3. La candidatura del Sr. Reynés Ligero mostró su desacuerdo con la decisión de la Mesa 

electoral, e impugnó su decisión por razón de considerar, a su juicio, que su candidatura sí 

reunía los requisitos de elegibilidad, pero no así la candidatura encabezada por la Sra. 

Hernández, teniendo por consiguiente la Mesa, siempre según su entender, que proclamarle 

directamente  candidato electo, en lugar de dar trámite de subsanación. 

4. La Mesa electoral desestimó la impugnación de la candidatura del Sr. Reynés Ligero, y el 

proceso electoral continuó con el calendario establecido, cuya fecha de votación para que los 

colegiados hicieran uso de su derecho de voto había sido prevista para el 15 de diciembre de 

2010. 

5. La decisión desestimatoria de la Mesa electoral a lo peticionado por la candidatura del Sr. 

Reynés Ligero, fue por éste impugnada ante los Tribunales, recayendo el conocimiento de tal 

impugnación ante el Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Palma (Procedimiento nº 235/10). 

6. En dicho procedimiento judicial concurrieron como partes demandadas, de un lado, el 

COIBA (representado entonces por su Junta de Gobierno en funciones, habida cuenta el 

proceso electoral 2010 convocado), y de otro, la Sra. Hernández en interés de su candidatura, 

cual cabeza de la misma. Ambas partes demandadas defendían que la decisión de la Mesa 

electoral sí era ajustada a Derecho en contra de lo manifestado por el Sr. Reynés Ligero.   
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7. Como quiera que el Sr. Reynés peticionó al Juzgado que acordara la suspensión del proceso 

electoral, todas las partes procesales fueron convocadas a una Vista en la que expusieron sus 

posicionamientos jurídicos.   

8. La petición de suspensión del proceso electoral fue desestimada por el Juzgado, 

acordándose por consiguiente la continuación del proceso electoral en la fecha de votación -

fijada para el día 15 de diciembre de 2010, a la que concurrieron ambas candidaturas, 

resultando la encabezada por la Sra. Hernández la más votada, y, por tanto, la elegida y 

designada por las colegiadas y colegiados enfermeros votantes. 

9. No obstante tal desestimación de la medida cautelar de suspensión del proceso electoral de 

2010 y el resultado electoral que hubo, el Sr. Reynés consideró oportuno en seguir 

sosteniendo su impugnación judicial, de la que, como se ha dicho, conocía el Juzgado de lo 

Contencioso nº 2 de Palma, cuyo proceso continuó con las fases procesales que la Ley 

jurisdiccional contencioso-administrativa imponía. 

Es más, el Sr. Reynés Ligero, además de impugnar las referidas elecciones de 2010 ante dicho 

Juzgado, presentó posterior e idéntico motivo de impugnación -vía recurso corporativo- ante 

la Consejería de Presidencia del Govern Balear, para ante su Comisión Mixta de Garantías, 

silenciando no obstante a la Consejería que ya tenía interpuesto recurso judicial en curso. 

10. Consecuencia del resultado electoral que hubo en diciembre de 2010, dio inicio el mandato 

cuatrienal (Diciembre 2010-Diciembre 2014) que las elecciones colegiales procuran a toda 

Junta de Gobierno, y por consiguiente la entonces Junta que resultó elegida procedió a 

gestionar y representar los intereses del colectivo colegial enfermero, y a cuya Asamblea 

General del COIBA como máxima expresión de la voluntad colegial debe rendírsele cuentas 

conforme previene el art. 12 de los Estatutos colegiales. 

Entre las decisiones que aquella Junta de Gobierno adoptó, estuvo la de seguir defendiendo 

ante el Juzgado de lo Contencioso nº 2 la legitimidad del proceso electoral habido en el 2010, 

es decir, que la decisión de la Mesa electoral de requerir de subsanación a la candidatura de la 

Sra. Hernández Serra era ajustada a las previsiones estatutarias, y resto del ordenamiento 

jurídico. 

11. En septiembre de 2014, dicha Junta de Gobierno recibió comunicación por parte de la 

Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería, indicándosele que ésta pasaba a 

asumir la competencia para conocer y resolver de la impugnación que el Sr. Reynés había 

planteado en su día (casi cuatro años atrás) ante la Consejería de Presidencia del Govern 

Balear para ante la Comisión Mixta de Garantías.  

12. La entonces Junta de Gobierno del COIBA opuso al Consejo General, entre otras 

muchísimas consideraciones jurídicas, su absoluta falta de competencia para resolver, amén 

de indicarle que de dicha impugnación ya estaba conociendo el Juzgado de lo Contencioso nº 

2 de Palma, proceso cuyo desenlace se hallaba próximo. 

13. La Comisión Ejecutiva del Consejo General, en fecha 15 de octubre de 2014 dictó una 

resolución (la nº 6/14) en la que declarándose competente para resolver la impugnación de la 

candidatura del Sr. Reynés Ligero, resolvió que procedía proclamar y tener por electa 
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(respecto al indicado proceso electoral de 2010) a tal candidatura, conminando a la Consejería 

de Presidencia de las Baleares al objeto de que ésta, cual órgano competente, procediera a  la 

inscripción de tal candidatura como Junta de Gobierno del COIBA en el Registro de Colegios 

Profesionales de nuestra Comunidad Autónoma. 

15. La  antes referida Junta de Gobierno del COIBA adoptó las siguientes decisiones: 1) 

Recurrir ante los Tribunales la resolución nº 6/14 de 15 de octubre de 2014, dictada por la 

Comisión Ejecutiva del Consejo, e interesar la suspensión de su presunta validez y 

ejecutividad; 2) Dar cuenta de lo sucedido a la Consejería de Presidencia a los efectos 

oportunos; y 3) Convocar el nuevo proceso electoral que venía impuesto estatutariamente, 

habida cuenta que en diciembre de 2014 vencía el mandato de cuatro años que toda elección 

colegial confiere, y habida cuenta que el art. 53.1 de los Estatutos recoge como derecho 

fundamental de todos los colegiados (sin duda, ajenos a dicha polémica) tanto el poder 

acceder/concurrir a la gestión corporativa colegial cada cuatro años a través de sus derechos 

de sufragio pasivo, como también decidir cuatrienalmente quienes deban representar y dirigir 

al COIBA, a través de sus derechos de sufragio pasivo o derecho de voto. 

16. El colegiado Sr. Reynés Ligero, tras el dictado de la referida resolución de la Comisión 

ejecutiva del Consejo, desistió de su recurso judicial del que estaba conociendo el Juzgado de 

lo Contencioso nº 2 de Palma (Ordinario nº 235/10), alegando que había recibido satisfacción a 

su impugnación en sede administrativa por razón del dictado de la citada resolución del 

Consejo, e interesó se archivara el proceso judicial que conocía de idéntica impugnación.  

El Juzgado estimó su petición de desistimiento y archivo del proceso en base al derecho que la 

Ley Jurisdiccional contencioso-administrativa reconoce a todo recurrente a desistir de las 

demandas-recursos por ellos entablados. Por consiguiente, no recayó pronunciamiento 

judicial ninguno (sentencia) sobre la legitimidad o ilegitimidad de las elecciones que hubo en 

el 2010.   

La entonces Junta de Gobierno del COIBA decidió recurrir ante el TSJ de las Baleares (Rollo 

apelación  nº 105/15) con el ánimo de que el proceso judicial llegara a su fin, es decir que sí se 

dictara sentencia sobre el fondo del asunto, y por consiguiente sobre la legitimidad o 

ilegitimidad del resultado electoral de 2010.  

El TSJ, mediante sentencia de fecha 27 de enero de 2015, desestimó el recurso del COIBA, y 

falló que la decisión del Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Palma poniendo fin al proceso a 

petición voluntaria del recurrente era ajustada a Derecho.        

Asamblea General Extraordinaria de fecha 18.12.14. Acuerdos adoptados.- 

17. Al tiempo en que la Junta de Gobierno estimó que, cual acto reglado, debía convocar las 

elecciones por mandato estatutario, lo cierto fue, que simultáneamente a ello, tuvo entrada 

en el Registro del COIBA una petición suscrita por un nº de colegiados que superaba el 10% 

del censo colegial exigible para convocar Asamblea General Extraordinaria (en concreto, por 

más de 1.000 colegiados), dirigiéndose los peticionarios expresamente a la Junta de Gobierno 

que había resultado elegida en el proceso electoral de 2010 (o subsidiariamente a la Junta que 

en su caso pudieran indicar los Tribunales) para que se convocara Asamblea General al objeto 

precisamente de debatir, y en su caso aprobar, la convocatoria de las preceptivas elecciones 
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de 2015. La Junta de Gobierno, conforme a lo requerido y en atención a los plazos 

estatutarios, convocó dicha Asamblea, fijando como fecha el 18 de diciembre de 2014.  

18. En fecha 17 de diciembre de 2014 tuvo entrada en el COIBA por conducto postal 

comunicación del acuerdo datado en fecha 16.12.14 adoptado por la Comisión Permanente 

del Consejo General de Enfermería en reunión por aquélla mantenida en fecha 12 de 

diciembre de 2014, en la que acordó que la convocatoria de elecciones y la Asamblea 

convocada no podían considerarse actos administrativos válidos y eficaces, y que por tanto no 

podían desplegar eficacia en el ámbito jurídico.  

19. En fecha 18 de diciembre de 2014 se celebró la Asamblea General, en la que se refrendó y 

aprobó la convocatoria y celebración de las elecciones a Junta de Gobierno del COIBA y de sus 

Juntas insulares (cuya fecha de celebración se fijó para el 10 de marzo de 2015), y ello a tutelar 

por la Mesa electoral, e incluso en su caso, de ser oportuno, por los tres interventores que a tal 

efecto designó la Asamblea General. 

20. De conformidad al art. 21 de los Estatutos colegiales -que dispone que los acuerdos de la 

Asamblea serán inmediatamente ejecutivos y de observancia obligatoria para todos los 

colegiados (sin perjuicio de los recursos o petición de suspensión en vía jurisdiccional que 

pudieran interponerse frente a los mismos)-, se llevó a cabo lo aprobado en la Asamblea, y por 

consiguiente se dio inició al proceso electoral conforme a las disposiciones estatutarias.  

Elecciones a Junta de Gobierno del COIBA 2015.- 

21. Como consecuencia de dicho proceso electoral, la Mesa electoral, mediante resolución o 

acta de fecha 9 de marzo de 2015, proclamó como electa a la actual Junta de Gobierno, cuyos 

miembros tomaron posesión de su cargos en fecha 12 de marzo de 2015 mediante la 

correspondiente acta de toma de posesión, acordando dar traslado de ello a la Consejería de 

Presidencia en petición de la oportuna inscripción en el Registro de Colegio Profesionales, 

conforme a lo ordenado en el Decreto de la CAIB nº 32/2000 de 3 de marzo. 

De las resoluciones e Informe Jurídico de la Consejería de Presidencia.- 

22. En fecha 8 de enero de 2016 la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma 

emitió Informe Jurídico en relación a la inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de 

la Junta de Gobierno del Coiba.  

Mediante dicho informe  informó en el sentido de denegar la petición de inscripción solicitada 

por el Sr. Reynés Ligero base a la resolución nº 6/14 de 15 de octubre de 2014 dictada por la 

Comisión Permanente del Consejo General, e informó en el sentido de estimar e inscribir 

como Junta de Gobierno del COIBA a la Junta de Gobierno resultante del proceso de 

elecciones habido en marzo de 2015.  

Asimismo, en dicho Informe Jurídico se concluyó que la resolución nº 6/14 dictada por la 

Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería incurriría en nulidad de pleno derecho, 

y por la Abogacía de la Comunidad se propuso a la Consejería de Presidencia que instara 

contra la misma acción de nulidad frente al Consejo General, para que éste por vía de la 

revisión de oficio decretara su nulidad.  
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23. En fecha 12 de enero de 2016, la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción 

Exterior de la Consejería de Presidencia -con fundamento a dicho Informe Jurídico previo- 

dictó resolución de inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de la CAIB a la actual 

Junta de Gobierno.  

Inscripción a día de hoy, plenamente vigente. 

24. En fecha 19 de febrero de 2016 la Consejería de Presidencia se dirigió a la Comisión 

Ejecutiva del Consejo General instando acción de nulidad contra la citada resolución nº 6/14 

de 15 de octubre, solicitándole que dé trámite al procedimiento de revisión de oficio para 

declarar su nulidad radical. Asimismo también se solicitó, en tanto se sustancie tal 

procedimiento de revisión de oficio, la suspensión de la ejecutividad de dicha resolución.   

A día de hoy, por el momento, se desconoce la respuesta a dicha acción de nulidad por parte 

de la Comisión Ejecutiva del Consejo General.   

Del Conflicto judicial latente. Procesos judiciales en curso.- 

25. La actual Junta de Gobierno, resultante del referido proceso electoral culminado en marzo 

de 2015, mediante acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 31 de marzo de 2015, otorgó 

nuevos poderes a Letrados y Procuradores, a quienes encargó prosiguieran manteniendo y/o 

entablaran cuantas acciones judiciales  fueran precisas para defender y sostener que el 

proceso electoral que hubo en el 2010 fue ajustado a derecho, y entendiendo muy 

especialmente que la resolución nº 6/14 de 15 de octubre dictada por la Comisión Ejecutiva del 

Consejo General de Enfermería era nula de pleno derecho.  

Asimismo, a efectos de prudencia, encargó que se recurriera ante los Tribunales, también por 

estimarlo nulo de pleno derecho, o en su caso anulable, el acuerdo de la Comisión 

Permanente del Consejo General adoptado el 12 de diciembre de 2014 relativo a que la 

convocatoria de las elecciones 2015 y de la Asamblea General Extraordinaria de los colegiadas 

y colegiados de la Baleares  no podían considerarse actos administrativos válidos y eficaces.  

Tales recursos, de los que está conociendo en la actualidad la Sección Primera de la Sala de lo 

Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, son los procesos ordinarios nº 

1784/14 y nº 475/15.  

26. Asimismo, a título personal como colegiada y a su cargo, la Sra. Hernández Serra, cual 

cabeza de candidatura que resultó elegida en las elecciones de 2010, y precisamente con el fin 

de defender la legitimidad de dicho proceso electoral y de su resultado, e igualmente 

defender la legitimidad y procedencia de la celebración de las elecciones de 2015 cual cabeza 

de la nueva candidatura con la que se presentó a las mismas, instó sendos recursos 

contencioso-administrativos de los que conoce la misma Sección Primera de la Sala de lo 

Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid bajo los procesos ordinarios nº 

1920/14 (acumulado al nº 1784/14 antes citado) y nº 418/15 (habiéndose pedido la 

acumulación al nº 475/15 también antes citado). Tanto la actual Junta de Gobierno, como la 

anterior, mostraron su conformidad a dicha decisión de la Sra. Hernández al no concurrir 

conflicto de intereses. 
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27. Ninguno de los referidos procedimientos judiciales ha concluido a día de hoy, y 

consiguientemente persiste la controversia judicial.   

En esencia, y de modo resumido, la Comisión Ejecutiva del Consejo General y el Sr. Reynés 

Ligero entienden y sostienen que la presunción de validez y ejecutividad de la resolución nº 

6/14 al no haber sido suspendida a día de hoy por ningún Tribunal, y a pesar de no haberse 

dictado sentencia sobre la validez o nulidad de aquélla, debiera implicar que deba serle 

reconocida al colegiado Sr. Reynés Ligero junto a  los restantes miembros de su candidatura a 

las elecciones de 2010, la condición de actual Junta de Gobierno del COIBA.  

Mientras que la actual Junta de Gobierno considera que es ésta la que ostenta la condición de 

tal, resultando inoperante la ejecutividad de tal resolución al no poder ir la misma más allá del 

plazo cuatrienal (2010-2014) que procuran las elecciones colegiales, y habida cuenta 

precisamente el nuevo proceso electoral 2015 que hubo por finalización del mandato 

cuatrienal anterior, tal como así fue debatido, refrendado y aprobado por la Asamblea General 

de colegiados y colegiadas del COIBA en fecha 18 de diciembre de 2014, cual órgano supremo 

de la representación colegial y residir en ella la voluntad de los colegiados, y órgano al que 

debe rendírsele cuentas toda Junta de Gobierno, conforme señala el art. 12 de los Estatutos 

colegiales.  

Y máxime, cuando el órgano autonómico competente para decretar la inscripción de los 

cargos colegiales en el Registro de Colegios Profesionales, que es la Consejería de Presidencia 

del Govern Balear, previo el referido Informe Jurídico de la Dirección de la Abogacía de la 

Comunidad Autónoma de fecha 8 de enero de 2016 dictaminado a tal efecto, ésta, 

interpretando y aplicando el ordenamiento jurídico en orden a la controversia suscitada, así lo 

dispuso y acordó mediante la ante citada resolución de inscripción de fecha 12 de enero de 

2016, plenamente vigente, como se ha dicho, a día de hoy. 

En cualquier caso, la Junta de Gobierno que suscribe la presente Memoria judicial, siendo 

consciente de que dicho conflicto incide o alcanza a derechos tan capitales de los colegiados y 

colegiadas cuales son sus derechos de sufragio activo y pasivo (y por tanto, sobre quienes 

deben ser elegidos para representar, administrar, dirigir y gestionar los intereses colegiales, 

primando siempre, como no pueda ser de otra manera, los principios democráticos), al 

elaborar y aprobar la Memoria para su presentación a los colegiados, en el seno de la Junta de 

Gobierno de fecha 4 de abril de 2016 dejó reflejado que corresponderá siempre en última 

instancia a la Asamblea General proponer y acordar lo que considere conveniente.   

II. De Otros Procesos Judiciales y Otras Actuaciones 

1. La Junta de Gobierno mediante acuerdo de fecha 10 de junio de 2015, tras analizar, de un 

lado, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en fecha 19 de mayo de 2015 que anuló la 

resolución de la Comisión Ejecutiva del Consejo General nº 5/2011 que había proclamado 

candidato electo en las elecciones de 2011 a Presidente del Consejo General a D. Máximo 

González Jurado, por considerar el Alto Tribunal que no reunía aquél los requisitos de 

elegibilidad exigibles para postularse al cargo de Presidente del Consejo General (puesta 

además tal sentencia, en relación con la anteriormente dictada por el mismo Tribunal 

Supremo de fecha 3 de noviembre de 2010, que bajo la misma fundamentación también 
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acabó por declarar nula la proclamación del Sr. González Jurado como Presidente del Consejo 

General en las elecciones de 2006), y de otro, vista la inmediata decisión de la Comisión 

Ejecutiva del Consejo General en volver a convocar un nuevo proceso electoral en lugar de 

debatirlo en el Pleno o en la Asamblea del Consejo General, fue por lo que acordó impugnar 

judicialmente tal decisión ante los Tribunales de lo Contencioso del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid. Asimismo,  se solicitó a dicho Tribunal la petición de suspensión de dicho 

proceso electoral, que fue denegada. Y habiéndose nuevamente presentado a dicho proceso 

electoral el Sr. González Jurado -que resultó electo-, se decidió ampliar el recurso de nulidad a 

tal proclamación, al considerar que la misma pudiera implicar una burla o quiebra a lo resuelto 

en la meritada sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de mayo de 2015, que por dos 

veces consecutivas falló que el Sr. González no acreditaba los requisitos para postularse al 

cargo de Presidente del Consejo General.  Dicho recurso se sigue también ante la Sección 

Primera de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Madrid, bajo nº de procedimiento 851/15.  

2. Asimismo, tras la toma de posesión por la actual Junta de Gobierno, ésta dio instrucciones a 

los Letrados para que, de un lado, sigan prestando servicios de asesoramiento al COIBA en 

toda su extensión en cuantos asuntos jurídicos, normativos, o de similar naturaleza resulten 

menester para el interés de la institución colegial, y de otro, para que continuaran y 

prosiguieran ejerciendo la defensa directa de los colegiados y colegiadas de las Baleares en 

cualesquiera de los procesos judiciales que pudieran entablarse -sea ejerciendo la acusación 

particular, sea ejerciendo la acusación popular- en los casos en que pudieran resultar 

agredidos durante o por razón del desempeño de su profesión de enfermero/a, como seguir 

ofreciendo en la dependencias colegiales el servicio de consultoría que se presta en temas 

relacionados con ocasión o por razón del desempeño de la profesión enfermera. 

III. De la impugnación del Real Decreto nº 945/15 de 23 de octubre, por el 

que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los 

enfermeros. 
Por último, si bien este proceso judicial que a continuación se indicará debiera ser objeto de 

reflejo en la próxima Memoria del año 2016, no obstante, por su interés, se considera 

oportuno también recogerlo en esta Memoria de 2015 que se presenta a los colegiados.  

La Junta de Gobierno, mediante acuerdo de fecha 26 de enero de 2016, decidió impugnar 

judicialmente ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo el Real Decreto nº 954/15 

de 23 de octubre, publicado en el BOE en fecha 23.12.15 (popularmente conocido como 

Decreto de prescripción enfermera), al considerar que infringiría el Ordenamiento Jurídico, y 

esencialmente los derechos y atribuciones profesionales del colectivo enfermero. En especial, 

en lo que pudiera concernir a la inoperatividad o exigibilidad de ser acreditados, o someterse 

la actuación de los enfermeros a determinados requisitos o pautas validadoras.  

Asimismo, y como primera medida, se decidió peticionar al Tribunal Supremo la suspensión 

parcial de la aplicación del Real Decreto. 
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La razón de dicha petición de suspensión fue planteada habida cuenta que de la dicción de 

dicho Real Decreto se ignore, a ciencia cierta, lo que realmente pretenda o persiga  la norma; 

es decir: 

a) Si lo único que pretende regular el Real Decreto, sea, que a partir de un futuro próximo, 

puedan también los enfermeros autónomamente 'prescribir' medicamentos  (sujeto ello a 

determinados requisitos; y respecto a determinados medicamentos), y bajo el formato de una 

previa orden de dispensación enfermera. Y ello, tal 'nueva competencia 

prescriptora/indicadora/dispensadora', sin suponer modificación o injerencia ninguna a las 

competencias y atribuciones ya adquiridas y propias de los enfermeros. 

b) O bien, si el RD sí pretenda ir más allá de lo anterior, y pretenda regular (en términos 

absolutos) la actuación del enfermero en lo que concierna también al uso (administración y 

posología) de medicamentos y productos sanitarios durante y en el ejercicio de su 

profesión.  Dicho de otro modo, que la línea de esa pretensión regulatoria comprenda no solo 

regular mediante la <<orden de dispensación enfermera>>  las actuaciones de 'indicar' (a 

modo de eufemismo diferenciador de 'recetar/prescribir') y de 'autorizar/ordenar' <<la 

dispensa>> a las farmacias y botiquines, SINO TAMBIEN la de regular/articular, por vez 

primera, en qué modo y en qué condiciones, circunstancias y supuestos podrán y deberán los 

enfermeros usar/administrar productos sanitarios y medicamentos. 

Ante tal incertidumbre, y como primera medida, fue por lo que la Junta de Gobierno decidió 

también plantear y solicitar al Tribunal Supremo la suspensión del Real Decreto (pendiente 

todavía de resolución), ya sea para que se avenga a suspender cautelarmente su aplicación o 

exigibilidad en lo que concierna (única y exclusivamente) a la regulación del 

<<uso/administración>> de medicamentos y productos sanitarios por parte de los enfermeros 

(para con ello procurar neutralizar la polémica que ha suscitado la dicción del Real Decreto), o 

ya sea, aún de desestimarse la suspensión, para procurar que, cuando menos, sirva tal 

incidente como medio para conocer y obtener del Tribunal mientras se sustancia el proceso 

impugnatorio, un pronunciamiento jurídico apriorístico en aras a conocer lo más rápidamente 

posible, qué persigue y regula exactamente el Real Decreto. Es decir, si el alcance y finalidad 

del Real Decreto es el indicado en el apartado a) anterior que hace por tanto innecesario tener 

que acordar la suspensión solicitada, o, por el contrario, sea el indicado en el apartado b), 

para, en tal caso, estar a lo que resuelva el Tribunal sobre la suspensión.  En 

definitiva,  considerando que tal incidente, sea cual sea su resultado, pudiera arrojar claridad, 

e incluso mejor aun, tranquilidad, a la población enfermera, fue por lo que se acordó en la 

forma explicada.   

Dicho recurso se sigue ante el TS bajo el nº de procedimiento 4121/16. 

JUNTA DE GOVERN 
De les eleccions del març de 2015 va sorgir l’actual Junta de Govern, integrada pels següents 

membres en el seu Plenari:  

Presidenta: Rosa Mª Hernández Serra  

Vicepresidenta 1a: Natalia Valles Ruiz  
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Vicepresidenta 2a: Carmen Dopazo Barreiro 

Vicepresident 3er: Jean Philippe Baena Lointier 

Secretària:  Marina Salas Moreno 

Tresorer: Miquel Bennasar Veny 

Vicesecretària: Carlos Villafàfila Gomila 

Vocal I: Vice-tresorer Ian Blanco Mavillard 

Vocal II: Pedro Montero París 

Vocal III:   Mª Antonia Font Oliver 

Vocal IV: Isabel Román Medina 

Vocal V: Susana Jordá Martí 

Vocal VI: Jeanne Lafuente Ep. Albertí   

Vocal VII: Araceli Navas Casillas 

Suplent I: Susana González Torrente 

Suplent II: Marga Oliver Miró 

Suplent III: Marta Torán Mateos 

Suplent IV: Patricia González Carmona 

Junta Insular de la Delegació de Menorca  
Presidenta: Mª Carmen Dopazo Barreiro 

Vicepresidenta: Ana Mª Jiménez López 

Secretària: Sol M. Ferrer Fornals 

Suplent I: Joaquina Angoitia Rodríguez 

Suplent II: Mª Inmaculada Bagur Pallicer 

Junta Insular de la Delegació d’Eivissa i Formentera 
President: Jean Philippe Baena Lointier 

Vicepresidenta: Mònica Yern Moreno 

Vice-Presidenta II: Clara Lucía Nieto Reguero  

Secretària: Raquel Iglesias González 

Suplent I: Amparo Aparisi Alfaro 
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Suplent II: Josep Antich Juárez 

 

Durant l’any 2015, s’han produït les següents baixes i altes a la Junta de Govern del COIBA:  

Baixes:  
- Vicesecretari Carlos Villafàfila Gomila 12-11-2015 

- Vocal 3 Maria Antònia Font Oliver  23-09-2015 

- Vocal 6 Jeanne Lafuente Ep. Albertí  10-06-2015 

 
Altes: 

-Vicesecretaria:  Marga Oliver Miró  

-Vocal 3: Marta Torán Mateos  

-Vocal 6: Susana González Torrente  

 

Durant el 2015, s´han dut a terme 11 Juntes Ordinàries i  6 Juntes Extraordinàries.  

Juntes Ordinàries: 31 de març, 8 d´abril, 11 de maig, 24 de juny, 29 de juliol, 9 de setembre, 15 

de setembre, 23 de setembre, 30 de setembre, 28 d´octubre i 9 de desembre. 

Juntes Extraordinàries: 2 de març, 17 de març, 13 de maig, 10 de juny, 24 de juny i 23 de 

setembre. 

PRINCIPALS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN  
Entre els acords més importants de la Junta de Govern es troben: 

 L’aprovació per unanimitat de la Memòria d´activitats de 2014, de l´estat de contes i 

de la liquidació pressupostària de 2014, així com dels  pressuposts i el Pla de treball 

per a 2015. 

 La Normativa i la constitució de les Comissions que han de desenvolupar el Pla de 

treball. 

 L’enviament d’una carta als representants dels partits polítics perquè ens poguessin 

fer arribar propostes concretes, per fer-les arribar als nostres col·legiats.  

 La finalització d´obres i la obtenció de la llicència d’activitat, pendent des de fa anys, 

així com l’adaptació dels accessos a les persones amb limitacions de la mobilitat. 

 La  renovació de la instal·lació de l´aire condicionat per a la millora del confort dels 

usuaris i de les treballadores del Coiba, així com per l´estalvi energètic.  

 El canvi de proveïdor per el manteniment i nou disseny de la pàgina web del COIBA  

amb SERCON per problemes insalvables amb l´altre proveïdor ATTEST. 

 La remissió a l’IB-SALUT de la proposta de modificació dels criteris baremació de la 

borsa de contractació i el del reconeixement de categories professionals. 

 L´equipament audiovisual del saló d´actes. 

 El conveni amb les societats científiques ACE (Associació de Infermeria Comunitària) i 

Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. 
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 La petició al Servei d´Acreditació per tal de  que la comissió permanent pugui incloure 

una infermera (sol·licitud acceptada).  

 La realització d´un Congrés d´investigació en 2017  

 La realització, en 2016, de sessions de debat envers temes d’actualitat professional, 

sota la denominació de “Dijous Infermers”. 

AL·LEGACIONS I ESMENES A PROJECTES NORMATIUS I LLEIS  
Des del Coiba hem mantingut diverses reunions amb les institucions de les Illes Balears,  sobre 

tot amb el Govern, amb l’objectiu de recolzar i millorar les normatives i accions que se duen a 

terme des de les administracions, tant a nivell organitzatiu com normatiu i legal.  

RD de la prescripció infermera  
La Junta de Govern del Coiba ha estat molt activa en la defensa de que les competències de 

les infermeres en Farmacologia siguin reconegudes.  La Junta de Govern s’ha oposat en tot 

moment a que les infermeres tinguin un tractament discriminatori en relació a altres 

professionals, com son metges, odontòlegs i podòlegs, que poden prescriure amb normalitat, 

en l’àmbit de les seves competències respectives, tenint igual o menys formació en 

Farmacologia que les infermeres.  

Els representants del Coiba s’han oposat fermament en tot moment, i així ho han tramés a 

tots els nivells de l’administració i als mitjans de comunicació, a la obligació discriminatòria 

d’assistir a una formació idèntica a la ja adquirida en farmacologia a la Universitat, per tal de 

poder prescriure als seus pacients allò que forma part de la intervencions terapèutiques que li 

son pròpies. 

El 26 març de 2015 va tenir lloc una reunió del Consejo Interterritorial de Salud en què es 

preveia l’aprovació del “PROYECTO DE REAL DECRETO por el que se regula la indicación, uso 

y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por 

parte de los enfermeros.”Amb aquest motiu, tres dies abans (23 de març), el Coiba va 

convocar una reunió professional amb l’objectiu de elaborar un document de consens i 

posicionament dels professionals d’Infermeria de les illes Balears, davant l’imminent 

aprovació del Projecte de RD.  

En aquesta reunió hi varen participar  representants de  les Societats Científiques Infermeres, 

de la Facultat d’Infermeria de la UIB i de les direccions d’infermeria de centres públics i privats. 

També hi varen estar presents el Director General del Ib-Salut i el Director General de RRHH, 

representant el Conseller de Salut, que és membre del Consejo Interterritorial de Salud. Al 

mateix temps, el Subdirector d’infermeria del Ib-Salut va delegar en el Director Assistencial.  

La Presidenta del Coiba va exposar als presents els arguments en contra d’aquest projecte de 

RD, que obliga les infermeres a tornar a acreditar-se en competències idèntiques a les ja 

adquirides durant la seva formació acadèmica a la universitat.   

Tots els presents van estar d'acord en què les competències que el CGE i SATSE volen que 

acreditem, mitjançant una formació de 6 crèdits ECTS per a les infermeres generalistes i 12 

crèdits ECTS, per a les especialistes, no només formen part, des de sempre, de la pràctica 
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clínica quotidiana de les  infermeres, sinó que són idèntiques en temps i contingut a les que ja 

ens han estat acreditades en la nostra formació universitària. 

Per això, van sol·licitar al conseller de Sanitat que donés trasllat del consens professional i 

transmetés, de part dels professionals d'Infermeria dels Illes Balears, l’oposició rotunda a 

malgastar recursos en exigències que no beneficien ni a les infermeres, ni als ciutadans a els 

que atenen, i que suposen un tracte discriminatori i humiliant. El document de consens va 

demanar també que, abans de ser refosa, la Llei 29/2006, de garanties i ús racional dels 

medicaments i productes sanitaris, inclogués el reconeixement de les competències de les 

infermeres en l'ús, indicació i autorització de fàrmacs i material sanitari vinculats a les cures 

d'infermeria. Això incloïa no només els fàrmacs i material sanitari de lliure dispensació, sinó 

també els fàrmacs prescrits per un metge i que la infermera hagi de fer servir, indicar o 

autoritzar en la cura del pacient. 

ALTRES QÜESTIONS 
Per altra banda, el COIBA ha mantingut diverses reunions amb el Govern de les Illes Balears, 

abans i després de les eleccions autonòmiques del 2015,  principalment amb la Conselleria de 

Salut –encapçalada des de juny per la infermera Patrícia Gómez-, el Servei Balear de Salut i la 

Conselleria de Serveis Socials. Entre els temes abordats es troben els següents: 

-Borsa única d’infermeria 

-Prescripció Infermera 

-Categories professionals de les infermeres a Balears: reconeixement de les especialitats 

infermeres. 

-Abordatge de la cronicitat a Balears 

-Situació a Urgències hospitalàries  

-Residències i desenvolupament llei de la dependència 

Representants del COIBA s’han reunit també amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials del 

Consell de Mallorca per analitzar la situació a les Residències de gent gran , públiques i 

privades, que són de la seva competència.  

Davant les eleccions generals de Desembre 2015, el COIBA es va posar en contacte amb els 

candidats al Congrés dels Diputats dels principals partís a Balears, per tal de fer-lis un 

qüestionari i poder transmetre als col·legiats les opinions i la visió de cada un dels partits 

damunt qüestions relatives a la professió, a la sanitat i a la salut en general. Els partits 

contactats varen ser: PP, PSOE, PODEM, MÉS, El Pi, Ciutadans, UPyD i EU-UP. 

REPRESENTACIÓ A ACTES POLÍTICS O SOCIALS  
Detallem la representació del Col·legi Oficial d´Infermeria de les Illes Balears a actes polítics i 

socials al llarg de l´any 2015: 

Gener 
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 Dia 15: IIª Sessió del Consell de salut de les Illes Balears. Amb l´assistència de la Sra. 

Rosa Maria Hernández Serra, Presidenta del COIBA.  

Febrer 

 Dia 26: Taula Debat a CCOO. Tractament VHC Sovaldi. Amb l´assistència de la Sra. 

Rosa Maria Hernández Serra, Presidenta del COIBA. 

Març 

 Dia 9: VIII Sessió del Consell de serveis socials.  Amb l´assistència de la Sra. Rosa 

Maria Hernández Serra, Presidenta del COIBA.  

 Dia 26:  Debat de política general del Consell de Mallorca. Amb l´assistència de la Sra. 

Rosa Maria Hernández Serra, Presidenta del COIBA.  

Abril 

 Dia 8 : Reunió amb el Conseller de salut. Amb l´assistència de la Sra. Rosa Maria 

Hernández Serra, Presidenta del COIBA.  

Maig 

 Dia 13: Sessió de cures pal·liatives amb Soledad Gallardo. Amb l´assistència de la Sra. 

Rosa Maria Hernández Serra, Presidenta del COIBA.  

 Dia 21: Graduació de les residents comares. Amb l´assistència de la Sra. Rosa Maria 

Hernández Serra, Presidenta del COIBA.  

 Dia 27: Entrega dels premis del Concurs de pòsters i clip metratges de prevenció de 

consum de tabac en els joves, curs 2014-2015, organitzat conjuntament per la 

Conselleria d´educació i salut, i amb col·laboració del COIBA. Amb l´assistència de la 

Sra. Natàlia Valles, vicepresidenta del COIBA.  

 Dia 30: Dia mundial sense tabac.  Sra. Natàlia Valles, vicepresidenta del COIBA 

Juny 

 Dia 22: Acadèmia Mèdica Balear. Amb l´assistència de la Sra. Rosa Maria Hernández 

Serra, Presidenta del COIBA. 

 Dia 26: Homenatge a la professió mèdica, amb motiu “El nostre compromís: els 

malalts i la societat”, celebrat al Poble Espanyol de Palma. Amb l´assistència de la 

Sra. Natàlia Valles, vicepresidenta del COIBA. 

Juliol 

 Dia 7: Gala i entrega de premis de la ONCE al Teatre Principal. Amb l´assistència de la 

Sra. Rosa Maria Hernández Serra, Presidenta del COIBA. 

 Dia 15: Reunió amb la Consellera de Salut . Amb l´assistència de la Sra. Natàlia Valles, 

vicepresidenta del COIBA 

 Dia 29: Reunió sobre la Càtedra d´estudis avançats en cures de la Sra. Rosa Maria 

Hernández Serra, Presidenta del COIBA a la UIB, amb el vicerector d´innovació i 

transferència, el Sr. Jordi Llabrés.  
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Agost 

 Dia 4: Reunió Conseller de Presidència. Amb l´assistència de la Sra. Rosa Maria 

Hernández Serra, Presidenta del COIBA. 

 Dia 6: Reunió amb el Sr. Juli Fuster, director general de l´IB-SALUT. Amb l´assistència 

de la Sra. Rosa Maria Hernández Serra, Presidenta del COIBA. 

 Dia 19: XXVIII aniversari del Projecte Home Balears i inauguració de la nova seu.  Amb 

l´assistència de la Sra. Rosa Maria Hernández Serra, Presidenta del COIBA. 

 Dia 20 : Reunió de la Sra. Rosa Maria Hernández Serra, Presidenta del COIBA i  de la 

Sra. Marina Salas Moreno, secretària del COIBA amb la Sra. Margalida Frontera, 

Directora General d´Acreditació.  

Setembre 

 Dia 3: Reunió de la Sra. Rosa Maria Hernández Serra, Presidenta del COIBA i la Sra. 

Susana González, vocal de la Junta del COIBA amb la Sra. Àngela Miguelez, Directora 

de cures (cronicitat) IB-SALUT 

 Dia 11: Obertura de l´any acadèmic 2015-2016 al saló d´actes de Son Lledó (Campus 

universitari). Amb l´assistència de la Sra. Rosa Maria Hernández Serra, Presidenta del 

COIBA. 

 Dia 14: Sessió informativa del M|ster universitari “Investigació en salut i qualitat de 

vida” a la UIB. Amb l´assistència de la Sra. Rosa Maria Hern|ndez Serra, Presidenta 

del COIBA. 

 Dia 16: Reunió de la Sra. Rosa María Hernández, Presidenta del Coiba, i la Sra. Isabel 

Roman, Vocal de Geriatria del Coiba, amb la Sra. Fina Santiago, Consellera de Serveis 

Socials. 

  Dia 23: Reunió de l´acció de PROSOCIAL1 del Col·legi d´educadors socials (CEESIB) i 

del  Col·legi de Treballadors Socials ( COTESIB). Amb l´assistència de la Sra. Rosa 

Maria Hernández Serra, Presidenta del COIBA. 

Octubre 

 Dia 2: Festivitat Col·legi de Veterinaris. Amb l´assistència de la Sra. Rosa Maria 

Hernández Serra, Presidenta del COIBA. 

 Dia 6: Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. Amb l’assistència del Sr. 

Miquel Bennasar, tresorer del COIBA.  

 Dia 7: Gestió de premis a la solidaritat i a l´accessibilitat. Amb l´assistència de la Sra. 

Rosa Maria Hernández Serra, Presidenta del COIBA. 

 Dies 14-16: Congrés nacional de l’Associació Espanyola d’Infermeria d’Anestèsia, 

Reanimació i Teràpia del Dolor. Amb l´assistència de la Sra. Rosa Maria Hernández 

Serra, Presidenta del COIBA. Incloent-hi l’entrega d’un premi d’investigació finançat 

pel COIBA en el sopar de cloenda, dia 16.  

 Dies 22 i 23: Jornadas Nacionales de Enfermería: La aportación la Enfermera a la 

sostenibilidad del Sistema Sanitario. Amb l´assistència de la Sra. Rosa Maria 

Hernández Serra, Presidenta del COIBA. 
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Novembre 

 Dia 11: Presentació de l´anuari de l´ envelliment Illes Balears 2015. Universitat de les 

Illes Balears. Amb l´assistència de la Sra. Rosa Maria Hernández Serra, Presidenta del 

COIBA. 

 Dia 13 :V Jornada de Cooperació sanit{ria Illes Balears “XX Aniversari”. Apotecaris 

solidaris.  Amb l´assistència de la Sra. Natàlia Valles, Vicepresidenta del COIBA. 

 Dia 26. IDISPA 

 Dia 27: Festivitat de la Inmaculada, patrona del  Col·legi oficial de Farmacèutics de les 

Illes Balears. Hotel Valparaíso. Amb l´assistència de la Sra. Natàlia Valles, 

Vicepresidenta del COIBA. 

Desembre 

 Dia 1: Reunió de la Sra. Natàlia Valles, Vicepresidenta del COIBA amb Juli Fuster, 

Director General IB-SALUT.  

 Dia 9 : Reunió de la vocal de geriatria, Sra Isabel Román i de la presidenta del Coiba, 

Sra Rosa María Hernández,  amb la Sra. Margalida Puigserver, Consellera de  

Benestar i Drets socials i amb la presidenta de l´Institut Mallorquí d´afers Socials, 

IMAS per presentar el COIBA i tractar qüestions relacionades amb les residències 

concertades i la borsa de treball de l´IMAS. 

 Dia 10: Celebració cent anys de la Infermeria a la UIB, i presentació treballs fi de grau. 

Amb l´assistència de la Sra. Rosa Maria Hernández Serra, Presidenta del COIBA. 

 Dia 10: Reunió de la Sra. Rosa Maria Hernández Serra, Presidenta del COIBA a l´IB-

SALUT.  

 

Actes Institucionals: 33 Certamen D’infermeria de les Illes 

Balears 
 

El 15 de maig de 2015 es va celebrar el 33è Certamen d'Infermeria de les Illes Balears, sota el 

lema "Les infermeres: una força per al canvi." 

Unes 200 infermeres es varen donar cita al Palma Aquarium. Entre els convidats es trobaven el 

Conseller de Salut, Martí Sansaloni, la Regidora de Sanitat de l’Ajuntament de Palma, Sra. 

Rosa Llobera Gili, el Director General de Servei Salut, Sr. Miguel Tomás, el Vicerector de la 

Universitat dels Illes Balears, Antoni Aguiló i el Degà de la Facultat Infermeria i Fisioteràpia de 

la UIB, Joan De Pedro Gómez.   

La presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears, Rosa Mª Hernández Serra, va 

ressaltar la importància decisiva de les infermeres en la seguretat dels pacients, en la qualitat 

de les cures i en la contenció dels costos que tant aclaparen al sistema sanitari. Aportant 

resultats d'investigació a tot el món, Hernández va cridar l'atenció sobre les terribles 

repercussions de les polítiques d'austeritat que, sense tenir en compte les conseqüències, 
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retallen en dotacions d'infermeres. Les xifres de mortalitat i complicacions són concloents: 

retallar infermeres 'mata', produeix terrible patiment i encareix els costos de l'atenció a la 

salut. 

La presidenta va felicitar a les nombroses infermeres que es postularen com a candidates a les 

properes eleccions el dia 24 de maig en les diferents opcions polítiques i va recordar el 

missatge de Judith Shamian, presidenta del Consell Internacional d'Infermeria: "cadascuna de 

vosaltres ha de participar en el debat polític, assegurant-se un lloc a la taula on es formulen les 

polítiques, i fer que se senti la veu infermera. Sense aquesta veu, les polítiques quedaran 

incompletes ". 

Per concloure el discurs, la presidenta del Coiba va afirmar que les infermeres són part de la 

solució: "volem més indicadors, més evidència i que s'apliquin els resultats de la investigació 

en salut. Volem més infermeres per a tots ".  

Després del discurs de la presidenta, la Sra. Isabel Román Medina, infermera gestora de casos 

de l'Hospital General de Palma, va impartir la conferència "Gestió de patologies cròniques. 

Programa d'atenció al pacient integral al pacient pluripatològic avançat. " 

INSÍGNIES D’ARGENT I D’OR 
En finalitzar el discurs es varen lliurar les insígnies d’argent a les 51 infermeres que havien 

complert 25 anys de col·legiació. Tot seguit es varen lliurar 70 insígnies d'or a les infermeres 

jubilades entre el mes de maig de l'any 2014 i maig del 2015. 

PREMI INFERMERA DE L’ANY  
Aquest any 2015 el premi Infermera de l'Any va ser per a Mª. Loreto Buades Feliu, a títol 

pòstum. Al llarg de la seva trajectòria de 37 anys de treball, Loreto Buades Feliu va ser una 

líder, una infermera convençuda de la seva professió, compromesa amb la l´organització on va 

treballar, i valenta. Ella va ser qui liderà la plataforma per evitar el tancament de l´Hospital 

Joan March. Prèviament havia estat guanyadora de tres premis del Col·legi Oficial 

d´Infermeria de les Illes Balears. 

PREMIS D’INVESTIGACIÓ  
El Jurat, format per la Sra. Concha Zaforteza, Sra. Ana Mª. Jiménez López, la Sra. Susana 

González, la Sra. Noemí Sansó, la Sra. Fàtima Rosa i la Sra. Meiremar Cardoso, van felicitar 

l'esforç de les infermeres de Balears per la presentació dels treballs d´investigació. Els 

premiats aquest any varen ser: 

 1er. Premi dotat amb 1000 euros, al treball titulat: "Prevalença de necessitat 

d´atenció pal·liativa en una unitat d´hospitalització d´aguts.  Experiència pilot” del que 

són autors:  Sr. Miguel Ángel Rodríguez Calero, Sra. Joana Mª. Julià i Móra i  Sra. 

Araceli Prieto Alomar.  

 2n. Premi, dotat amb 500 euros: DESERT. 

 3r. Premi, dotat amb 300 euros, al treball titulat: "Estudi pilot sobre l´eficàcia de llum 

brillant en el trastorn d´ansietat i modulació emocional" del qual és autora la Sra. 

Saliha Belmounte Darraz .  
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CONFERÈNCIA 
Conferència “Gestió de patologies cròniques. Programa d´atenció integral al pacient pluri-

patològic avançat“ a c{rrec  de la Sra. Isabel Román, infermera gestora de l’Hospital General 

i membre de la Junta de Govern del COIBA.  

Román va iniciar la conferència parlant de cronicitat, dient que aquest és un gran repte 

relacionat amb la sostenibilitat del sistema sanitari: "L'augment desmesurat de les malalties 

cròniques està directament relacionat amb els hàbits de vida poc saludables de la població. 

Sedentarisme, tabaquisme, alcohol i dieta desequilibrada estan contribuint a l'epidèmia de 

morts cardiovasculars prematures” va dir. En aquest sentit, va assegurar que Atenció Primària 

ha de ser potenciada i apoderada, ja que és en aquest nivell assistencial on s'ha d'abordar la 

promoció i la prevenció de la salut. Segons dades del Ministeri de Sanitat de l'any 2012, a 

Balears la ràtio d'infermeres en Atenció Primària és el pitjor a nivell nacional: 62,82 infermeres 

per cada 100.00 habitants, en comparació amb 117,86 infermeres a Castella i Lleó. Per 

concloure  la seva ponència, Román recalcà que les infermeres, per la seva formació, 

habilitats, actituds i perfil competencial, han de liderar aquest projecte estratègic. 

ENTREGA D’INSÍGNIES A MENORCA.  
Dia 3 de juny. Es varen lliurar dues insígnies d’Or i quatre d’Argent en un acte-sopar celebrat al 

restaurant “Can Bernat des Graus”. 

ENTREGA D’INSÍGNIES A EIVISSA.  
Dia 25 de setembre a les instal·lacions de l’Hotel Los Molinos.  Amb l´assistència de la Sra. 

Rosa Maria Hern|ndez Serra, Presidenta del COIBA. Es varen lliurar quatre insígnies d’Or i 

dues d’Argent.  

Durant la celebració, Mercedes Vacas, directora d'Infermeria de l'Hospital Sant Joan de Déu 

de Palma, va impartir una conferència sobre "La humanització de les cures infermeres", en 

què va destacar la necessitat de treballar "des del respecte pel pacient com a persona, no 

només com a malalt". Vacas va ressaltar la importància de la humanització de les cures de la 

Infermeria, professió que va definir "com una ideologia de servei impregnada de valors". 
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Pla de Treball 2015. Treballant per a la Pràctica Segura  

Antecedents 
L’any 2011 es va dissenyar un Pla Estratègic 2011-2014 basat en un anàlisis DAFO sobre la 

situació de les infermeres i de la professió d’infermeria a aquell moment. Els problemes més 

importants que es varen trobar voltaven entorn a la variabilitat de la pràctica clínica, la 

sobrecàrrega de feina, la baixa dotació d’infermeres, l’escàs desenvolupament 

competencial derivat d’una socialització professional envers un model biomèdic, la manca 

de lideratge, tant en els òrgans de govern dels centres assistencials com a les polítiques 

sanitàries, la invisibilitat i la manca de consideració envers el que fan les infermeres.  

Això va dur a que la Junta de Govern del Coiba dediqués els quatre anys de mandat a treballar 

els següents projectes: 

 Els anys 2011 i 2012 varen estar enfocats principalment a la visibilitat, la imatge i la 

comunicació, apropar el Col·legi als professionals i promocionar la infermeria, 

apropar-la al ciutadà i a les institucions.  

 Els anys 2013 i 2014 l’esforç va anar orientat especialment al reconeixement 

professional mitjançant la pràctica i la pràctica segura. Tot això recolzant la 

normalització de la pràctica clínica, defensant les competències, donant suport a la 

pràctica mitjançant el Pla de Formació i fomentant la recerca amb l’assessorament en 

projectes de recerca, la formació en metodologia de recerca, la concessió d’ajuts a 

projectes de recerca i de premis als millors projectes. 

Els problemes segueixen essent els mateixos al 2015, encara que alguns aspectes, com la 

visibilitat i l’apropament del Coiba als col·legiats i als ciutadans, hagin millorat, per això la 

Junta de Govern aprovà seguir desenvolupant les mateixes estratègies que al 2011-2014, 

adaptades a la situació actual, de tal manera que el Pla de Treball del 2015 es centra en dues 

grans línies de treball.  

Línies De Treball 
1. Bones pràctiques, per a la Pr{ctica segura i basada a l’evidència:  

 Foment dels entorns favorables a la pràctica 

 Variabilitat vs normalització, 

 Defensa de les competències i del desenvolupament competencial: Pràctica 

avançada 

 Defensa de dotacions adients i segures 

 Defensa del lideratge en la gestió clínica en àrees com la cronicitat, la 

dependència i altres 

 Defensa d’una política sanitària eficient, que tingui com a referent les necessitats 

reials de salut de la població, les competències i el millor nivell resolutiu. 

 Formació per donar suport a la pràctica 

 Recerca, per millorar la pràctica i pr{ctica basada a l’evidència) 
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2. La interacció social i ciutadana, la imatge i la comunicació:  

 Organització de Jornades i Debats, tant professionals com amb les Associacions 

de Pacients i amb la ciutadania. 

 L’Educació per a la salut, La Salut escolar, etc… 

 Les eines de comunicació amb els professionals: Web, Butlletí, revista col·legial on 

line (Coiba en 1 Click) 

 

Àrees de Treball 
L’activitat a desenvolupar és va organitzar en quatre {rees: 

A. Ordenació professional  

B. Formació 

C. Recerca 

D. Interacció Social i Ciutadana, Imatge i Comunicació 

Les Comissions i els Grups de Treball 
Amb l’objectiu de desenvolupar el Pla de Treball, mitjançant convocatòria, i d’acord amb els 

Estatuts, el Coiba va establir Comissions i Grups de feina per cada Àrea. La Junta de Govern va 

seleccionar d’entre els sol·licitants els membres que havien de formar part de cada comissió, 

d’acord amb els criteris establerts per garantir la correcta especialització i el bon 

funcionament de la comissió, amb les màximes garanties per assolir els seus objectius. Cada 

una d’aquestes comissions treballa per al desenvolupament d’alguna de les {rees específiques 

indicades en el Pla de Treball. Aquestes són les comissions constituïdes durant el 2015: 

ÀREA D’ORDENACIÓ PROFESSIONAL I PRÀCTIQUES SEGURES 
Comissió Deontològica,  

Comissió de Bones Pràctiques/Pràctiques Segures  

Comissió de Teràpies Naturals i Complementaries 

Comissió d’Urgències i situacions critiques 

Comissió Obstètrica - Ginecològica (Comares) 

ÀREA DE FORMACIÓ 
Comissió de Formació (interna)  

ÀREA DE RECERCA 
Comissió de Recerca (interna) 

ÀREA D’INTERACCIÓ SOCIAL I CIUTADANA, IMATGE I COMUNICACIÓ 
Atenció a la Dependència 
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Comissió Salut Escolar  

Comissió Pacient Expert 

Comissió Cooperació Internacional  

Comissió d’Imatge i Comunicació (interna) 
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[rea d’Ordenació Professional I Pr{ctiques Segures 

Finalitat 
Treballar en el desenvolupament i defensa de les competències professionals i garantir la 

qualitat de la pràctica infermera. 

 Pensament infermer: Aprofundir i estendre la raó de ser de la professió i normalitzar a 

la feina “el que som” 

 Metodologia: El pensament a la pràctica. Suport al procés infermer 

 Normalització i garantia de la pràctica:  

o Foment de l’ entorn de bones pràctiques o pràctica segura.  

o Desenvolupament i defensa de les competències professionals  

o Pràctica normalitzada segons els estàndards (Llei 09/2010 CMBD) 

 Basada a l'evidència (IBE) 

 Orientat a establir un Sistema “d’acreditació” de pr{ctica per al reconeixement 

d’entitats segures.  

 Foment i defensa de la pràctica avançada (IPA) 

 Pràctica normalitzada i segura  

 La cohesió de la pràctica infermera des de qualsevol àmbit: assistencial, gestor, 

docent i investigador. 

 Ètica i legislació: Treballar els aspectes ètics i legals relacionats amb la professió 

 Innovació i desenvolupament professional: Treballar pel desenvolupament de 

competències i detectar nous camps professionals 

 Infermeres novells (joves infermeres): Ajudar i assessorar a les joves infermeres per a 

la millor adaptació al món professional, contribuir a la seva formació i ajudar‐les per a 

la seva socialització professional. 

Lleis i Normatives  
L’ordenació professional ve regulada per normes i lleis que afecten a l’exercici de la professió.  

Al Coiba hem hagut de treballar intensament tant abans com després de l’entrada en vigor del 

Reial Decret que regula la Prescripció Infermera, aprovat pel Consell de Ministres el passat 23 

d'octubre i publicat al BOE, el 23 de desembre. 

Comissions: 

COMISSIÓ DEONTOLÒGICA 

Finalitat 
Constituïda el 23 de juliol de 2015, és l’òrgan consultiu que tenen els col·legis professionals per 

tal de resoldre els conflictes ètics que sorgeixen a la professió, a més de ser un punt de 

trobada per a la reflexió. 
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Els Col·legis Professionals es responsabilitzen dels aspectes deontològics de la professió i els 

Sindicats s’encarreguen de temes laborals dels professionals. Als Col·legis Professionals de 

Medicina, Psicologia, Infermeria i Farm{cia és obligatori pels Estatuts l’existència de la 

Comissió Deontològica. 

Membres 
Coordinació: Cristina Moreno Mulet 

Mercedes Vacas Guerrero 

Pedro Rubén Martín Montañez 

Belén Macarena Matesanz Mateu 

Onofre Sáez Avilés 

Yolanda Muñoz Moreno  

Reunions mantingudes 
Des de la seva constitució la Comissió s´ha reunit en quatre ocasions, exactament 15 de juny, 

29 de setembre, 17 de novembre i 23 de novembre. 

Activitats realitzades 
Les activitats realitzades per aquesta Comissió han estat: 

 Avaluació de les línies estratègiques de l’anterior Comissió i ratificació de la 

continuïtat de les mateixes. 

 Revisió i publicació a la p{gina web de l’informe sobre l’actualització dels membres de 

la Comissió Deontològica.  

 Revisió del Pla Normalitzat de Treball (PNT). 

 Assignació de responsabilitats a cada membre de la Comissió en les diferents línies 

estratègiques: Elaboració d’un procediment davant queixes o denúncies, difusió dels 

aspectes deontològics i de la Comissió, projecte d'elaboració d’un nou codi 

deontològic 

 Discussió, estudi i elaboració d’un comunicat sobre els aspectes deontològics arrel de 

l’esborrany del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, “por el que se regula la 

indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios 

de uso humano por parte de los enfermeros”, publicat l’octubre de 2015. 

 

COMISSIÓ DE BONES PRÀCTIQUES 

Finalitat 
Constituïda el 5 de novembre de 2015, la seva finalitat és treballar amb els professionals i amb 

les Administracions i entitats, tant públiques com privades, en la millora dels factors que 

tenen a veure amb una pràctica segura, com són: 
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 L’adequació progressiva de les dotacions d’infermers als estàndards de la mitjana 

estatal i de la Comunitat Europea. 

 L’adequació al lloc de feina per al reconeixement del nivell d’experiència dels 

professionals i el desenvolupament de programes formatius d’incorporació als lloc de 

feina. 

 El reconeixement  de les especialitats infermeres en la convocatòries de  lloc de feina. 

 El registre a l’HC de les normes del procés: “La infermera fa constar a l’HC de cada 

client el pla terapèutic infermer…” i el compliment de la normativa per el CMBD, tal 

com exigeix el RD 1093/2010, de 3 de setembre. 

 La variabilitat de la pr{ctica clínica. Ús de l’evidència. Protocols i guies de pr{ctica. 

 El desenvolupament i defensa de les competències professionals. 

 Entorn favorable a la pràctica/ Hospitals Magnètics. 

Membres 
Coordinació: Rosa Mª. Hernández Serra 

Carlos Villafáfila Gomila  

Susana González Torrente   

Isabel Román Medina  

Ian Blanco Mavillard  

Lida Vargas Hergezabal 

Aurea Rispa Boer  

Claudia Antonia Suñez Goldach   

Carolina Giménez Niclós.    

Pedro Sastre Fullana  

Inma Doncel Juárez 

Maria de Lluch Jaume Guillen  

María Antonia Palou Oliver  

Pedro J. Milla Ortega 

Reunions mantingudes 
S´han mantingut dues reunions, el 5 de novembre, coincidint amb la constitució de la 

Comissió, i el 15 de desembre. 

Activitats realitzades 
A la primera reunió és va acordar: 

 Organitzar una sessió debat amb els infermers de pal·liatius de tota la Comunitat. 
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 Incloure a l’Ordre del dia de la propera reunió el tractament de l’adequació al lloc de 

feina. 

  Programar una sessió debat a partir de la ponència de la Dra. Susana González, 

membre d’aquesta comissió, i de la seva tesi doctoral sobre la incorporació de 

l’evidència científica a la pr{ctica di{ria de les infermeres, en la que es tracten molts 

dels problemes esmentats. 

 Programar la sessió a on s’han d’exposar els resultats de l’estudi de desenvolupament 

competencial encarregat pel Coiba mitjançant la C{tedra d’Estudis avançats en Cures 

subscrita amb la UIB. 

 Programar la presentació/debat de l’enquesta sobre la situació laboral realitzada pel 

Coiba al 2014. 

A la segona reunió es va acordar: 

 La organització de les sessions #DijousInfermers, amb l’ objectiu de debatre 

tem{tiques d’interès, un punt de trobada, participació, intercanvi d’opinions, i 

possibles solucions. 

 El Cicle de #CinemaSalut , amb l’objectiu de  mitjançant  la projecció de pel·lícules, 

normalitzar, contextualitzar, i donar a conèixer  els diferents aspectes de la 

salut/malaltia i els processos vitals,  a la població en general. 

 En relació amb la seguretat del pacient i del professional, un informe a la Junta de 

Govern davant la possible convocatòria de vaga competencial per part de la Mesa de 

la Profesión Enfermera (CGE, SATSE), si es publica el “Real Decreto 23/ 2009, de 

octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros”. 

COMISSIÓ DE TERÀPIES NATURALS COMPLEMENTÀRIES   

Finalitat 
Va ser constituïda el 10 de juny de 2011 i actualment forma part d’un grup de treball integrat 

pels representants de les Comissions de Teràpies Naturals i Complementàries dels Col·legis 

d'Infermeria d'Alacant, València, Castelló, Barcelona, Balears i Múrcia; la Secció d'Infermeria 

Naturista de Saragossa i l'Associació Adeata, amb la finalitat d’unir esforços i així poder donar 

cobertura a aquells professionals que sol·licitin: 

 Informació sobre les Teràpies Naturals que puguin aplicar-se en l'àmbit de la 

Infermeria. 

 Formació reglada en Teràpies Naturals que garanteixi la competència professional. 

 Suport institucional per incorporar la seva aplicació a la pràctica clínica, com a 

instruments complementaris de les cures infermeres. 

 Acreditació de la capacitació en Teràpies Naturals 

Membres 
Coordinació: Marina Salas Moreno 

Belén Pérez García (Secretaria) 
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Sofía Sánchez Peña 

Lourdes Alcalá Aranda 

Luna Serna Montero 

Inmaculada Pérez García 

Ana Codina López 

Carmen Zarzosa Merino 

Reunions mantingudes 
S´han mantingut dues reunions, el 11 de setembre i el 26 de novembre 

Activitats realitzades 
 S´ha col•laborat amb el Grup Nacional de Teràpies 

 S´ha promocionat la creació d´una Associació Balear de Teràpies Naturals  

 S´ha revisat i seleccionat un nou membre per a la Comissió 

 S´han revisat les peticions que s´havien fet per el DAC  

 S´ha iniciat la programació per a les II Jornades de Teràpies Naturals del 2016   

COMISSIÓ D’URGÈNCIES I SITUACIONS CRITIQUES 

Finalitat 
La Comissió de Cuidats al Pacient Crític pretén donar cobertura als professionals d´Infermeria 

amb inquietuds en aquest tipus de pacient que desitgin: 

 Una formació reglada, que garantís la competència professional, de qualitat. 

 El suport institucional, des del COIBA, per a incorporar la seva aplicació a la pràctica 

clínica, com instruments complementaris dels cuidats infermers. 

 Donar les eines i el recolzament per a realitzar unes bones pràctiques clíniques en 

benefici dels ciutadans 

Membres 
Coordinació: Pedro Montero París 

Mª. Elena Barceló Llodrà 

Ana Belén Expósito Torres 

Tomás Isidoro Palmerín 

Javier Jiménez Benitez 

Anselmo José Montes Aguilera 

Antonio Navas Ortega 

Cristina Salguero Rubia 
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Eloy Villalba Ballesteros 

Reunions mantingudes 
Constituïda el 2 de juny de 2015, s’han dut a terme tres reunions, els dies 2 de juny, 4 de 

setembre i 5 de novembre.  

Activitats realitzades 
Sessió i debat: Humanització de les cures al pacient crític, a càrrec de la Dra Conxa 

Zaforteza, Directora d´Infermeria de l´Hospital Comarcal d´Inca i Professora del Departament 

d´Infermeria i Fisioteràpia de la UIB. Es va dur a terme el 2 d´octubre a la seu del Col·legi 

Oficial de les Illes Balears. Assistiren unes 45 persones.  

Sessió i debat: Perfil d'Infermeria als Serveis d'Urgències. Com a ponents Sra. Mónica 

Guerra López, Supervisora d´infermeria del Servei d´Urgències Hospital Universitari Son 

Espases; Sra. Piedad Duran Luque  Responsable de RRHH d´Infermeria  Hospital Universitari 

Son Espases; Sra. Ana Rubio Batanas Responsable de RRHH d´Infermeria  Hospital Comarcal 

d´Inca; Sra. Sara Blanco Alonso Supervisora d´infermeria del Servei d´Urgències Hospital Ca´n 

Misses i Sra. Pilar Frau Piris Cap de Departament de RRHH Gerència Atenció Urgent 061 

Balears. Es va dur a terme el 22 d´octubre a la seu del Col•legi Oficial de les Illes Balears. 

Assistiren 18 persones.  

I Jornades del Pacient Crític, dia 27 de novembre de 2015, es va dur a terme al Saló d´actes 

de la Policlínica Miramar, assistíren 112 participants. Va haver una taula rodona del "Maneig 

del pacient agitat a la UCI" com a participants Javier Jiménez Benítez Infermer d'UCI de 

l´Hospital Universitari Son Espases; Cristina Salguero Rubia Infermera d´UCI  de l´Hospital 

Son Llàtzer; Natalia Valles Ruiz Infermera d'UCI de la Clínica Juaneda; Magdalena Santacruz 

Sastre Infermera d'UCI de la Policlínica Miramar i amb Alicia Ortiz Monjo Directora 

d'Infermeria de la Policlínica Miramar com a moderadora del debat.  

Una ponència d´ "Atenció al pacient politraumatitzat en missions internacionals" per part de 

Saúl Fernández Pino, Capità Infermer del 081 Escuadrón de Búsqueda y Salvamento de la 

Base Aèria de Son Sant Joan; una altra taula rodona de "Cures integrals al pacient 

politraumatitzat als serveis d'urgències" amb Andreu Mascaró Galmés Infermer d'Urgències 

de l´ Hospital Universitari Son Espases; Catalina Homar Amengual Infermera d'Urgències 

Hospital 12 de Octubre;  Cindia Morales Sánchez, Infermera d'Urgències ·061 Balears;  Mª. 

Juana López Jiménez Infermera com a moderador Toni Riera Planells , Director d'Infermeria 

de la Clínica Juaneda.  

Es dugueren a terme tallers pr{ctics simultanis: “Via aèria difícil” amb Mariló Gómez 

Guillermo, Infermera de l'Àrea Quirúrgica del centre Verge de la Salut; “Transferència del 

pacient politraumatitzat” amb Manuela Juncal Pérez,  Infermera del Servei d'Urgències 

Hospital Universitari Son Espases i Francisco J. Cereceda Sánchez, Infermer GAU 061 Balears; 

Sedoanalgèsia al pacient politraumatitzat amb Xavier Crespo Mesquida, Infermer de l'Àrea 

Quirúrgica Hospital de Manacor; i Capnografia amb Juan Clar Terrada Infermer del Servei 

d'Urgències Hospital Universitari Son Espases.  
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COMISSIÓ INFERMERES OBSTÈTRIC - GINECOLÒGIQUES (COMARES),  

Finalitat  
Constituïda el 29 d’octubre de 2015, aquesta Comissió es va formar per a  millorar i defensar la 

professió de les comares a la nostra comunitat, així com poder donar resposta a necessitats 

que a nivell professional puguem trobar a la nostra pràctica diària. 

Membres 
Coordinació : Araceli Navas Casillas 

Ana I. Cantizano Díaz 

Elena Cantizano Díaz 

Mª. Carmen Carrascosa Martín 

Catalina Cerdá Montserrat 

Consuelo Fernández Yagüe 

Ángela de la Cruz Maillo Parejo 

Margarita Navarro Mateu 

Clara L. Nieto Reguero 

Isabel Mª. Riera Julià 

Ana Mª. Torres Fuentes 

Óscar A. Villalba Merchán 

Mª. Isabel Sampedro Álvarez 

Reunions mantingudes 
S´han realitzat dues reunions els dies 29 d´octubre i 30 de novembre 

Activitats realitzades 
Activitats planejades per realitzar l´any 2016.  
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Àrea de Formació 
COMISSIÓ DE FORMACIÓ  

Finalitat 
D’acord amb el Pla Estratègic i els objectius per l’any 2015, el Pla de Formació del Coiba ha 

continuat amb la tasca de l’any 2014 on la finalitat principal ha estat donar suport a la 

pràctica, millorant els coneixements per una pràctica infermera normalitzada i segura; i ha 

augmentat el pressupost per cobrir totes les necessitats formatives. La formació en Teràpies 

Naturals també ha estat present durant tot l’any, i s’ha augmentat la demanda per part dels 

col·legiats a totes les illes. 

El Pla la de Formació està basat en: 

● Enquesta de necessitats formatives 

● Línies estratègiques del Coiba (Pràctica segura) 

S’ha mantingut l'oferta del curso de preparació a les proves d’EIR, el qual s’ha organitzat per 

3er any consecutiu en modalitat presencial, renovant el conveni de col·laboració amb IFSES. 

S’han realitzat activitats formatives presencials com a cursos, tallers, sessions científiques, 

jornades, mesa-debat. Aquesta formació s’ha basat en la repetició d’alguns cursos realitzats a 

l’any anterior, i que han tingut més demanda i una bona valoració. A més, s’han realitzat 

noves activitats proposades. 

Al 2015 , s’ha ampliat l’oferta de cursos en modalitat “on-line”, renovant els convenis amb 

GIRTUAL i FNN CURSOS; i signant un nou conveni amb SALUSPLAY, amb itineraris de tres 

cursos cada un. 

La Comissió de Formació del COIBA ha revisat i valorat totes les propostes presentades per a 

realitzar activitats formatives, tant per les Comissions i Grups de Feina, així com per part de 

membres de la Junta de Govern del Coiba, de col·legiats i altres entitats o professionals. Per 

tot i això, s’ha decidit donar més formació en Investigació a l’any 2016. 

També s’ha elaborat les bases per a la convocatòria anual d’Ajuts per a realització 

d’Activitats Formatives, i per Presentacions de Comunicacions en Congressos. S’ha reunit 

en diversos terminis, per avaluar totes les sol·licituds presentades. 

La Coordinadora i Responsable de Formació del COIBA, Marina Salas, ha assistit a dues 

reunions de la Comissió Permanent de la CFC, en representació del COIBA en veu però sense 

vot, com es va acordar a una de les reunions del Ple de forma provisional fins que es pugui 

resoldre la  inclusió definitiva d’una infermera en la CFC. Així mateix, ha assistit a les reunions 

semestrals del PLE de la CFC. 

Equip de Treball 
Les persones que han tingut responsabilitats principals en la consecució dels objectius 

d’aquesta {rea són: 
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Responsable Pla de Formació i Coordinadora de la Comissió de Formació: Marina Salas Moreno 

(Secretària del Coiba). 

Assessoria: Marta Alonso Carreño 

Gestió administrativa: Cristina Pascual Covas. 

Pedro Montero París (Vocal II) 

Araceli Navas Casillas (Vocal VII) 

 

 

 

ACTIVITATS FORMATIVES “PRESENCIALS” COIBA 2015 
(Valoracions: menor puntuació 0 – màxima puntuació 10) 

“SUPORT VITAL AVANÇAT EN POLITRAUMA PER A INFERMERIA” 

Data:   Del 27 al 30 de Maig de 2015 
Lloc:    Eivissa. Hospital Can Misses 

Núm. d’alumnes:   24 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

7,8 8,1 8,5 8,5 9,2 8 7,5 6 

 

“CURS DE PREPARACIÓ EXAMEN E.I.R. 2016” 

Data:   Juny 2015 a Gener 2016 
Lloc:    Palma. Seu del COIBA 

Núm. d’alumnes:   47 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

9,5 9,2 9 9,5 9,5 9 8,5 7,5 

 

“INTRODUCCIÓ A LA NEONATOLOGIA PER A INFERMERIA” 

Data:   Del 8 al 12 de Juny de 2015 
Lloc:    Palma. Seu del COIBA 

Núm. d’alumnes:   12 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

7.5 9.3 9.8 9.5 5.9 9.5 9.7 8.8 

 

 “CURS DE COACHING PERSONAL I DE LA SALUT” 

Data:   8, 10, 11, 16 i 18 de Juny de 2015 
Lloc:    Palma. Seu del COIBA 

Núm. d’alumnes:   17 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

8.1 9 9.3 9 7.8 7.6 8.1 8 
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“CURS ALIMENTACIÓ NATURISTA, MACROBIÒTICA I VEGANA PER A INFERMERES” 

Data:   18 i 19 de Juny de 2015 
Lloc:   Maó. Seu del COIBA 

Núm. d’alumnes:   17 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

7.3 4.8 6.1 6.2 2.6 5 5 5.8 

“COM MILLORAR EL TREBALL EN EQUIP I LES RELACIONS AMB ELS PACIENTS: INTEL·LIGÈNCIA 

EMOCIONAL APLICADA A LES CURES D’INFERMERIA” 

Data:   18 , 19 i 20 de Juny de 2015 
Lloc:   Eivissa. Seu del COIBA 

Núm. d’alumnes:   16 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

9.2 8.9 8.3 9.2 9.3 7.6 9 8.2 

 

“REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR I SUPORT VITAL AVANÇAT PER A INFERMERIA” 
 

Data:   Del 21 al 25 de Setembre de 2015 
Lloc:   Maó.  Seu del COIBA 

Núm. d’alumnes:   11 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

8.8 7.8 6 8.5 5.6 8.1 6 8.5 

 
“TALLER DE SUTURES PER A INFERMERES I COMARES” 

 

Data:   22 i 23 de Setembre de 2015 
Lloc:   Eivissa.  Seu del COIBA 

Núm. d’alumnes:   13 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

8.9 9.1 9.5 8.9 9.3 8.9 8.1 8.3 

 
 “TALLER SOBRE LA MACROBIÒTICA MAMÀRIA: DE LA FISIOLOGIA A LA MASTITIS” 

 

Data:   2 d’Octubre de 2015 
Lloc:   Eivissa.  Seu de la UIB 

Núm. d’alumnes:   47 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

8.3 8.1 9.1 8.9 2.6 5.1 8.1 7.4 

 
“REDUCCIÓ DE L’ESTRÈS BASAT EN ATENCIÓ PLENA O MINDFULNESS” 

 

Data:   Del 6 d’Octubre al 12 de Desembre de 2015 
Lloc:   Palma.  Seu del COIBA 

Núm. d’alumnes:   20 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

7.8 8.5 9 8.5 9.3 9 8 8.38 

 
 

“CURS DE REFLEXOLOGIA PODAL B[SICA APLICADA A LES CURES INFERMERES. NIVELL I” 
 

Data:   Del 16 d’Octubre al 20 de Novembre de 2015 
Lloc:   Palma.  Seu del COIBA 

Núm. d’alumnes:   11 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

8 8.8 9.4 8.7 8.3 8 8.7 7.5 
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“TALLER DE LA INFERMERA VIRTUAL” 

 

Data:   19 d’Octubre de 2015 
Lloc:   Palma.  Seu del COIBA 

Núm. d’alumnes:   20 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

9 8.8 9.5 9.5 8 8.2 7.5 7.5 

 
“CURS DE METODOLOGIA INFERMERA. TAXONOMIES NANDA, NIC I NOC. 1ª i 2ª Part” 

 

Data:   21, 22 i 23 d’Octubre i 18, 19 i 20 de Novembre 
de 2015 
Lloc:   Maó.  Hospital Mateu Orfila 

Núm. d’alumnes:   20 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

9.2 10 9.8 9.6 10 9.6 9.6 8.5 

 
“CURS DE CURES CENTRADES EN EL DESENVOLUPAMENT I EN LA FAMÍLIA” 

 

Data:   27 i 28 d’Octubre de 2015 
Lloc:   Palma. Hospital Son Espasses 

Núm. d’alumnes:   35 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

8.6 9 9.5 9.1 8.9 8 8.5 8 

 
 “CICLE D’ANATOMIA I PREPARACIÓ AL PART:  MÒDUL III. TÈCNIQUES DE RESPIRACIÓ I PART. 

MÒDUL 4- PERINEU FEMENÍ I MOVIMENT EN EL PART” 
 

Data:   28 i 29 d’Octubre de 2015 i 13 i 14 de Gener de 
2016. 
Lloc:   Eivissa.  Seu del COIBA 

Núm. d’alumnes:   13 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

8.5 9.5 9 8.5 9 8.5 9 9 

 
“ELECTROCARDIOGRAFIA I EL SEU ÚS EN L’AVALUACIÓ DEL PACIENT” 

 

Data:   3, 10, 17 i 23 de Novembre de 2015 
Lloc:   Eivissa.  Seu del COIBA 

Núm. d’alumnes:   14 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

9.6 10 9.3 10 9.4 10 8.1 7.7 

 
“TALLER DE PEU DIABÈTIC” 

 

Data:   5 de Novembre de 2015 
Lloc:   Palma.  Seu del COIBA 

Núm. d’alumnes:   27 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

8.8 9.4 6.7 7 5.7 8.5 8.9 8.6 

 
“TALLER DE LIDERATGE DINS L’[MBIT SANITARI” 

 

Data:   5 de Novembre de 2015 
Lloc:   Palma.  Seu del COIBA 

Núm. d’alumnes:   27 

Atenció al Metodologia Docent Contingut Contingut Material Audiovisuals Horari 
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Matricular-se del curs Teòric Pràctic 

8.7 8.7 9.3 9.1 8.4 8.3 8.4 8.6 

 
“TALLER DE PEU DIABÈTIC” 

 

Data:   3 de Desembre de 2015 
Lloc:   Maó.  Seu del COIBA 

Núm. d’alumnes:   31 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

8.5 8.3 8.7 8.4 7.6 7.5 8.4 8 

 
 

“TALLER DE PEU DIABÈTIC” 
 

Data:   10 de Desembre de 2015 
Lloc:   Palma.  Seu del COIBA 

Núm. d’alumnes:   27 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

8.3 8.2 7.1 8.8 7 7.3 8.6 8.6 

 

ACTIVITATS FORMATIVES “ON-LINE” COIBA 2015  
“CURS DE RECERCA BIBLIOGR[FICA EFICIENT R[PIDA” 

Data:   Gener a Desembre (1 mes per a la realització) 
EMPRESA:    GIRTUAL 

Núm. d’alumnes:   16 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

9 10 9 10 9.3 9.3 8.7 8.7 

 

“ACTUALITZACIÓ EN NUTRICIÓ I DIETÈTICA PER A INFERMERIA” 

Data:   1 de Maig al 31 de Juliol de 2015 
EMPRESA:    FNN CURSOS 

Núm. d’alumnes:   48 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

8.2 7.5 6.5 8.5 6.7 6.6 6 8.8 

 

“CURS DE LECTURA CRÍTICA DE PROVES DIAGNÒSTIQUES” 

Data:   Del 4 al 31 de Maig de 2015 
EMPRESA:    GIRTUAL 

Núm. d’alumnes:   13 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

8.7 6.8 5.7 6.8 6.2 6.2 5.6 8.1 

 

“CURS DE LECTURA CRÍTICA DE GUÍES DE PR[CTICA CLÍNICA” 

Data:   De l’1 al 28 de Juny de 2015 
EMPRESA:    GIRTUAL 

Núm. d’alumnes:   2 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

8.7 8.7 9 7.5 7.5 8.7 8.7 7.5 
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“LA INFERMERIA EN EL FINAL DE LA VIDA: MORT I DOL” 

Data:   De l’1 de Juny al 31 d’Agost de 2015 
EMPRESA:    FNN CURSOS 

Núm. d’alumnes:   50 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

8.4 7.2 6.1 8 5.3 7.5 6.5 7.9 

 

“CURS DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT” 

Data:   Del 2 de Juny a l’1 d’Agost de 2015 
EMPRESA:    GIRTUAL 

Núm. d’alumnes:   6 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

8.3 7.5 8 7.5 6.6 6.6 7.5 7.5 

 

“CURS DE LECTURA CRÍTICA D’ASSAJOS CLÍNICS” 

Data:   De l’1 al 31 de Juliol de 2015 
EMPRESA:    GIRTUAL 

Núm. d’alumnes:   6 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

8.9 9 9.5 9 8.8 9.5 9.5 9 

 

“ACTUALITZACIÓ EN EL TRACTAMENT D’ÚLCERES CUT[NIES CRÒNIQUES PER A INFERMERIA” 

Data:   De l’1 de Juliol al 30 de Setembre de 2015 
EMPRESA:    FNN CURSOS 

Núm. d’alumnes:   58 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

8.4 7.3 6.2 8.2 5.9 7.1 5.6 8 

 

“RCP BÀSICA I AVANÇAT EN EL PACIENT PEDIÀTRIC PER A INFERMERIA” 

Data:   De l’1 de Juliol al 30 de Setembre de 2015 
EMPRESA:    FNN CURSOS 

Núm. d’alumnes:   63 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

8.8 7.8 6 8.5 5.6 8.1 6 8.5 

 

 

“LA INFERMERIA EN EL BLOC QUIRÚRGIC” 

Data:   De l’1 d’Agost al 31 d’Octubre de 2015 
EMPRESA:    FNN CURSOS 

Núm. d’alumnes:   61 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 
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9.6 10 9.7 10 8 9.5 10 9.6 

 

 

“CURS DE RECERCA BIBLIOGR[FICA EFICIENT AVANÇADA” 

Data:   De l’1 d’Octubre al 30 de Novembre de 2015 
EMPRESA:    GIRTUAL 

Núm. d’alumnes:   12 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

7.5 9 9.5 9.5 8.8 8 8.1 9.7 

 

 

“ACTUALITZACIÓ EN NUTRICIÓ I DIETÈTICA PER A INFERMERIA” 

Data:   De l’1 d’Octubre al 31 de Desembre de 2015 
EMPRESA:    FNN CURSOS 

Núm. d’alumnes:   50 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

8.1 9 9.3 9 7.8 7.6 8 8.1 

 

“ACTUALITZACIÓ EN EL TRACTAMENT D’ÚLCERES CUT[NIES CRÒNIQUES PER A INFERMERIA” 

Data:   De l’1 d’Octubre al 31 de Desembre de 2015 
EMPRESA:    FNN CURSOS 

Núm. d’alumnes:   37 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

7.5 7.5 9 7.5 9 7.5 10 10 

 

“CURS INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES BASADES EN EVIDÈNCIES (Itinerari 1-Curs 1)” 

Data:   De l’1 al 31 d’Octubre de 2015 
EMPRESA:    SALUSPLAY 

Núm. d’alumnes:   7 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

9 9.2 9 9 7.5 9.5 9 10 

 

 “INTRODUCCIÓ I EINES PER A LA SEGURETAT DEL PACIENT  

(Itinerari 2-Curs 1)” 

 

Data:   De l’1 al 31 d’Octubre de 2015 
EMPRESA:    SALUSPLAY 

Núm. d’alumnes:   15 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

9.2 8 9.5 9 6.5 9 9.5 7.5 

 

“CURS DE LECTURA CRÍTICA DE REVISIONS SISTEM[TIQUES” 

Data:   Del 5 d’Octubre al 5 de Novembre de 2015 
EMPRESA:    GIRTUAL 

Núm. d’alumnes:   3 

Atenció al Metodologia Docent Contingut Contingut Material Audiovisuals Horari 
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Matricular-se del curs Teòric Pràctic 

7.5 7.5 8 10 7.5 7.5 7.5 10 

 

 

“LA INFERMERIA EN EL BLOC QUIRÚRGIC” 

Data:   De l’1 de Novembre de 2015 al 31 de Gener de 
2016 
EMPRESA:    FNN CURSOS 

Núm. d’alumnes:   49 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

6.3 7.2 7 7.5 7 7.2 6.6 7.5 

 

“LA INFERMERIA EN EL FINAL DE LA VIDA: MORT I DOL” 

Data:   De l’1 de Novembre de 2015 al 31 de Gener de 
2016 
EMPRESA:    FNN CURSOS 

Núm. d’alumnes:   53 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

8.3 8.2 7.5 8.4 7.5 7.6 8.4 8.6 

 

“CURS DE RECERCA EFICAÇ D'EVIDÈNCIA EN CURES (Itinerari 1-Curs 2)” 

Data:   De l’1 al 30 de Novembre de 2015 
EMPRESA:    SALUSPLAY 

Núm. d’alumnes:   11 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

9.2 9 8.6 9.2 7.2 9.5 10 9.2 

 

“PREVENCIÓ DE LES INFECCIONS RELACIONADES AMB L’ASSISTÈNCIA SANIT[RIA (Itinerari 2-

Curs 2)” 

 

Data:   De l’1 al 30 de Novembre de 2015 
EMPRESA:    SALUSPLAY 

Núm. d’alumnes:   19 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

7.5 8.9 9.2 9.5 9.7 8.6 9.4 8.5 

 

“CURS DE LECTURA CRÍTICA D’ESTUDIS TRANSVERSALS” 

Data:   Del 2 de Novembre a 2 de Desembre de 2015 
EMPRESA:    GIRTUAL 

Núm. d’alumnes:   1 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

9 8.1 9 9.3 7.8 9.5 8.5 8 

 

“CURS DE LECTURA CRÍTICA DE PROVES DIAGNÓSTIQUES” 

Data:   Del 30 de Novembre al 27 de Desembre de Núm. d’alumnes:   6 



Memòria Anual d’Activitats COIBA 

 
 
 

45 

2015 
EMPRESA:    GIRTUAL 
Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

6.8 8.7 10 9.5 6.5 8 8.5 9 

 

“LECTURA CRÍTICA D’EVIDÈNCIA CIENTÍFICA (Itinerari 1-Curs 3)” 

Data:   De l’1 al 31 de Desembre de 2015 
EMPRESA:    SALUSPLAY 

Núm. d’alumnes:   13 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

8.8 8.7 9 9.2 8.6 9.7 9 10 

 

“MANEIG DELS EFECTES ADVERSOS I PRÀCTIQUES SEGURES EN LA CURA DEL PACIENT 

(Itinerari 2-Curs 3)” 

 

Data:   De l’1 al 31 de Desembre de 2015 
EMPRESA:    SALUSPLAY 

Núm. d’alumnes:   22 

Atenció al 
Matricular-se 

Metodologia 
del curs 

Docent Contingut 
Teòric 

Contingut 
Pràctic 

Material Audiovisuals Horari 

8.6 9.2 8.8 9.6 8.2 8.8 9.6 9.2 
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ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES  COIBA 2015  
 

“SESSIÓ INFORMATIVA: PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE SENSIBILITZACIÓ SOCIAL EN CURES 

PAL·LIATIVES” 

 

Data:   13 de Maig de 2015 
En col·laboració amb el Centre Coordinador del 
Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears. 

Assistents:   21 
 
Lloc: Palma. Seu del COIBA.  
 

 

“SESSIÓ INFORMATIVA PER A ESTUDIANTS D’INFERMERIA DE DARRER ANY: COL.LEGI OFICIAL 

D’INFERMERIA DE LES ILLES BALEARS: FUNCIONAMENT I SERVEIS COL.LEGIALS” 

 

Data:   22 de Maig de 2015 
En col·laboració amb el Departament d’Infermeria i 

Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears 

Assistents:   45 
 
Lloc: Palma. Universitat de les Illes Balears (UIB) 
 

 

“SESSIÓ INFORMATIVA: PRESENTACIÓ DE LES JORNADES “ViaEncuentro: Humanitzar la Vida” 

 

Data:   6 i 7 de Juny de 2015 
 
En col·laboració amb l’Associació “ViaManos” 

Assistents:   35 
 
Lloc: Palma. Seu del COIBA.  
 

 

“CONFERÈNCIA: HUMANITZACIÓ DE LES CURES INFERMERES” 

 

Data:   6 i 7 de Juny de 2015 
 
Amb la col·laboració de la Directora d’Infermeria de 

l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma, Mercedes 

Vacas. 

Assistents:   35 
 
Lloc: Eivissa. Hotel “Los Molinos” 
 

 

“SESSIÓ-DEBAT: HUMANITZACIÓ DE LES CURES AL PACIENT CRÍTIC” 

 

Data:   2 d’Octubre de 2015 
 
Amb la col·laboració del Departament d’Infermeria 

i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears- 

Assistents:   22 
 
Lloc: Palma. Seu del COIBA 
 

 

“MESA-DEBAT: PRESA DE DECISIONS AL FINAL DE LA VIDA. DILEMES ÈTICS” 
 

Data:   21 d’Octubre de 2015 
 
En col·laboració amb el Centre Coordinador del 

Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears. 

Assistents:   26 
 
Lloc: Palma. Seu del COIBA 
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“SESSIÓ-DEBAT: PERFIL D’INFERMERIA ALS SERVEIS D’URGÈNCIES” 
 

Data:   22 d’Octubre de 2015 
 
Organitza amb el Centre Coordinador del Programa 

de Cures Pal·liatives de les Illes Balears. 

Assistents:   20 
 
Lloc: Palma. Seu del COIBA 
 

 

“SESSIÓ INFORMATIVA PER A ESTUDIANTS D’INFERMERIA DE DARRER ANY: COL.LEGI OFICIAL 

D’INFERMERIA DE LES ILLES BALEARS: FUNCIONAMENT I SERVEIS COL.LEGIALS” 

 

Data:   10 de Desembre de 2015 
En col·laboració amb el Departament d’Infermeria i 

Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears 

Assistents:   28 
 
Lloc: Palma. Universitat de les Illes Balears (UIB) 
 



Memòria Anual d’Activitats COIBA 

 
 
 

48 

Àrea de Recerca 
COMISSIÓ DE RECERCA 

Finalitat 
Constituïda el 2 de abril de 2015, la seva finalitat és potenciar la  recerca per  a la normalització 

i millora de la pr{ctica i la pr{ctica segura, basada en l’evidència.  

Les activitats d’aquesta {rea s’orientaran a: 

 Assessorament per la recerca 

 Formació per a la recerca 

 Promoure projectes de recerca basats en les prioritats 

 Promoure la Pràctica segura: Normalitzada i basada a la evidència 

 Fons d’ajudes a la recerca 

 Premis Certamen Infermeria de les Illes Balears. 

Membres:   
Coordinació: Ian Blanco Mavillard 

Miquel Bennasar Veny 

Susana González Torrente 

Mónica Yern Moreno 

Activitats realitzades 

PROJECTES D’INVESTIGACIÓ FINANÇATS PEL COIBA A LA 5ª 

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DE RECERCA.  

Convocatòria anual d´ ajuda per a la realització de projectes d´ 

investigació COIBA. 
Aquesta iniciativa ja ha estat posada en marxa en anys anteriors. La publicació de la 

convocatòria pública està destinada a investigadors per a la presentació de projectes 

d’investigació dels col·legiats en el COIBA, de qualsevol de les tres seus col•legials. 

Està dirigida a col·legiats amb certa experiència investigadora i amb  capacitat per a 

desenvolupar de forma autònoma un projecte d´ investigació. 

L'objectiu és potenciar la investigació entre els col·legiats, donant suport econòmicament 

iniciatives d'investigació que responguin al pla estratègic del COIBA. A més, els propòsits 

específics que es persegueixen amb aquesta iniciativa són : 

Augmentar les possibilitats d'èxit dels col•legiats en la participació d'altres convocatòries 

públiques , com per exemple, les ofertes per l'Institut de Salut Carlos III . 
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Generar cultura d'investigació entre els col·legiats 

La convocatòria de l'any 2015 , es va obrir l'1 de setembre fins al 16 d'octubre. Pendent de 

realitzar la decisió amb l'aportació econòmica a cada projecte. 

La difusió dels resultats dels projectes finançats es realitzarà anualment al Certamen 

d'infermeria Balear 2016. 

Per tal d’impulsar  a investigadors  novells  i  grups  de recerca emergents  de  les  Illes  Balears, 

el Coiba atorga ajuts per projectes de recerca. A la darrera convocatòria s’han aprovat els cinc 

projectes que s’exposen a continuació, pendents del finançament.  

“Factors que condicionen el triatge realitzat per infermeres al Servei d’Urgències en 

pacient amb síndrome coron{ria aguda”. 

“Factors de risc de dificultat en la canalització venosa perifèrica en atenció hospital{ria. 

Estudi cas-control”. 

“An{lisi de l’actitud dels professionals de la salut d’urgències i psiquiatria sobre el 

drogodependent”.  

“Efectes de l’aplicació de tecarter{pia i hipertèrmia en pacients amb lesions vasculars i 

peu diabètic en extremitats inferiors”.  

“Avaluació de l’efic{cia i seguretat de l’exercici físic moderat en l’aigua en la dona 

embarassada en la reducció de la depressió postpart: Assajo clínic controlat”. 

Assessoria per a projectes d'investigació a col·legiats 
Aquesta iniciativa complementa a l'anterior. Posada en marxa l'any 2012. És una iniciativa 

adreçada especialment a col·legiats que encara no estan preparats per a concursar a 

convocatòries de projectes de recerca, però que volen iniciar-se en la investigació, des de la 

inquietud o incertesa de la pràctica clínica. 

L'objectiu és donar suport a col·legiats amb poca experiència investigadora, però que volen 

iniciar algun tipus de projecte que respongui a alguna pregunta derivada de la seva pràctica 

clínica. 

Treball conjunt amb l'àrea de Formació 
Els col·legiats necessiten eines i habilitats per al desenvolupament de la investigació que 

s'adquireixen a través de la formació continuada. 

L'objectiu de l'àrea de Recerca del COIBA és col·laborar amb l'àrea de Formació, buscant 

aquells temes, eines i habilitats que s'han de potenciar des dels cursos de formació per enfortir 

la capacitat investigadora dels col·legiats novells. 

Treball conjunt amb l'àrea d'Imatge i Comunicació 
Les línies 1, 2 i 3 propostes per a aquest any 2015, suposen una mirada interna a la professió 

infermera i als col·legiats. No obstant això cal que el Coiba generi investigació que mostri a la 

societat la utilitat dels professionals per a la seva salut i que faci visible com els infermers són 

professionals que aporten intervencions cost-efectives en un context de crisi econòmica. 
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L'objectiu és buscar quins missatges són claus per visualitzar els resultats generats per la 

investigació infermera per poder transmetre a la societat. 

[rea d’Interacció Social i Ciutadana 
ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 
El Coiba ha tingut un interès especial en les persones grans i l’atenció a la Dependència. La 

vocal de Geriatria; Isabel Román, es membre del Consell de Serveis Socials, que presideix la 

Consellera Fina Santiago, i de l'Observatori de Persones Majors, així com de la Comissió de 

Protecció al Major i de la Comissió de Promoció de l'Autonomia. 

Tant la vocal de Geriatria, Sra. Román, com la presidenta del Coiba, Sra. Hernández, han 

mantingut reunions amb la Consellera de Serveis Socials i Cooperació, Sra. Fina Santiago, 

amb  la Consellera de Benestar i Drets Socials, Margalida  Puigserver, i amb els responsables 

del Institut Mallorquí de Afers Socials, interessant-se per la situació de les residències i altres 

instal·lacions d’atenció a la dependència, les dotacions d’infermeres en aquest {mbit i el 

reconeixement e inclusió de la categoria de infermera geriàtrica en el seu catàleg de llocs de 

feina. 

COMISSIÓ  SALUT ESCOLAR  

Finalitat  
Constituïda el 29 de juny de 2015, aquesta Comissió té la finalitat de definir el perfil de la 

infermera escolar i la postura presa pel COIBA, elaborar un document de proposta que articuli 

i descrigui  el seu treball, objectius i activitats; repassar el comunicat de resposta a les 

institucions i organitzacions que demanden posicionament del COIBA. 

La infermera escolar seria una figura eficient amb funcions no sols d´ atenció a nins amb 

patologia sinó d´ educació i  promoció per a la salut dirigida tant als nins com a pares, mares i 

professors. La seva funció no seria sols la de fer cures, administrar insulina i altres  fàrmacs, i 

actuar en casos d´ urgència, sinó la de col·laborar en l´ educació del nin per a que sigui 

autosuficient i  pugui manejar la seva situació actuant, per suposat, en casos d´urgència. A 

més tindria funcions docents formant als altres nins, professors, pares, mares i ATE en 

patologies cròniques, cuidats i possibles auxilis que es poguessin requerir.  

Probablement, si existís aquesta infermera, els professors i la resta de personal  de les escoles 

estarien més predisposats a rebre la formació bàsica en el maneig de malalties cròniques o 

primers auxilis, ja que se sentirien recolzats en tot moment per algú amb una formació 

especialitzada. 

Aclarir que el programa d´Alerta Escolar que actualment se està implementant en les Illes 

Balears no supleix aquesta necessitat sinó que la complementa. 

S´ha dut a terme una reunió el 29 de juny.  
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Membres 
Coordinació: Susana González Torrente 

Miquel Bennasar Veny 

Tolo Villalonga Mut 

Patricia Tomás Sabater 

Guillem Artigues Vives 

Activitats realitzades 
S´ha repassat el comunicat de resposta a les Instituciones i organitzacions que demanden el 

posicionament del COIBA. Els components de la comissió de la infermera escolar aclareixen 

que els criteris d´ elecció dels components han estat infermeres que treballen en la comunitat 

desenvolupant activitats d´EPS i PdS en els centres escolars i que la comissió està oberta a 

més infermeres que desitgin participar en ella. S´orienta la figura de la infermera escolar més 

com una infermera referent d´ AP ubicada en el centre de salut, que com una figura 

especialitzada en si mateixa o institucionalitzada. No té que ser necessàriament una infermera 

de pediatria. No s´entén la creació d´ una infermera escolar quan la tendència actual és 

treballar de forma transversal i comunitària. Posar en valor l´ EPS que ja es realitza des dels CS 

d´ AP a nivell tant de formes (registres en agendes, cartera de serveis...) com de recursos 

(materials, espais, temps...). Germanitzar una atenció igual a tots els centres escolars. 

 

COMISSIÓ PACIENT EXPERT  

Finalitat 
Constituïda el 30 de juliol de 2015, és una iniciativa multidisciplinària basada en la 

col•laboració pacient-professional sanitari i en el treball d’equip. 

El model assistencial ha evolucionat en els diversos sistemes de salut del nostre entorn arran 

dels canvis demogràfics, socials, econòmics i culturals que s'han produït els últims anys. En 

aquest procés ha sorgit la figura de pacient actiu o expert: més responsable, informat i amb 

una actitud que vol canviar el seu rol de pacient crònic. Per donar resposta a aquesta nova 

situació diversos països han creat iniciatives com els programes de pacient expert, pacient 

actiu o escola de pacients. 

Una escola de pacients o programa de pacient expert és un nou model de pacient més 

informat, autònom i compromès, de manera que permeti millorar la informació sanitària al 

pacient, implicar-lo amb les decisions clíniques, involucrar-lo en millorar la seguretat i 

potenciar la seva auto-cura.  

Un pacient expert és la persona que pateix una malaltia crònica i que es forma per tal de 

gestionar millor la seva salut i fer-se més independent del sistema sanitari. El pacient expert 

forma a altres persones amb la seva mateixa patologia utilitzant les seves pròpies paraules a 

través de la seva pròpia experiència i formació rebuda prèviament. 
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Membres 
Coordinació: María José Sastre Perea 

Jean-Philippe Baena 

Raquel Aguilar Martínez 

Jeanne Lafuente Ep. Albertí 

Jerònima Miralles Xamena 

Raquel Muñoz Arenas 

Mónica Peralta Cortegoso 

Ana Mª. Ribas Ahumada 

Mercedes Tomé López 

Reunions mantingudes 
S´han fet tres reunions, 30 de juliol, 28 d´agost i 16 de setembre  

Activitats realitzades 
Aquesta Comissió ha realitzat  un informe que s´ha  emès a la conselleria justificant la 

necessitat d´ una escola de pacients a la nostra comunitat, així com la implantació del 

programa del pacient expert.  

Cal destacar la II Jornada del Pacient Expert, que es va dur a terme a Eivissa, el 24 de 

novembre del 2015 a la Universitat de les Illes Balears a la Seu d´Eivissa. 

Assistiren 28 participants. La Mesa inaugural va comptar amb la presència de Joan Carles 

March Cerdà, Director de l´Escola Andalusa de Salut Pública, Jean-Philippe Baena Lointier, 

President de la Junta Insular de Eivissa del Coiba, María José Sastre Perea, Infermera de 

l´Equip d´Atenció Primària del Coll d´en Rabassa i Coordinadora de la Comissió del Pacient 

Expert; Angélica Miguélez Chamorro, Subdirectora d´Atenció a la Cronicitat, coordinació 

sociosanitaria, Salut Mental i malalties poc freqüents; Carlos Javier Villafáfila Gomila, 

Sotsdirector de cures assistencials i atenció a l´usuari del Servei de Salut de les Illes Balears.  

La conferència inaugural “Escola de pacients”, va ser impartida per D. Joan Carles March 

Cerdà, Director de l´escola andalusa de salut pública.  

Paloma Amil Bujan, Infermera de l´equip d´atenció primària de Sant Vicenç dels Horts, 

Barcelona, va presentar una ponència sobre l´ “Experiència d'una infermera formadora de 

pacients experts". 

La Mesa de Debat girà al voltant del tema “Les associacions supleixen les carències del 

sistema sanitari?”, en el que va actuar com a moderadora Lidia Jurado Cotrina, Consellera de 

Salut i Benestar social del Consell Insular d´Eivissa. Hi varen participar Yolanda Muñoz Alonso, 

Infermera comunitària gestora de casos de sector Ponent de Palma; Vicente Torres Ferrer, 
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col·laborador i cooperant de la Junta Directiva de la Plataforma Sociosanitària d´ Eivissa i 

Formentera; Laura Pérez Montoro, Presidenta de l´ Associació de Persones amb Diabetis de 

les Illes Pitiüses; Virginia Naval Escartín, graduada en Treball Social de la Fundació de 

Dependència del Govern de les Illes Balears.  

Un altre taula rodona, “ La veu de les associacions de pacients”, va tenir com a moderadora 

Amparo Álvarez Longarela, Presidenta de l´ Associació del Síndrome d´Asperger d´Eivissa i 

Formentera; com a participants Daniel Gallego Zurro , vocal de la Junta Directiva ALCER Illes 

Balears i Director de la delegació d´ ALCER d´Eivissa i Formentera, Fases de la malaltia crònica 

i la importància de l´auto cuidat; Ángela Morcilo Cubells, de l´ Associació de Fibromiàlgia i 

Síndrome de Fatiga Crònica d´Eivissa i Formentera (AFFAC), Barreres invisibles d´una persona 

afectada per Síndrome de Sensibilització Central: les limitacions en l´ accés a la Sanitat 

Pública; Pere Ribas, Vicepresident de l´ Associació de persones amb la malaltia d´ Alzheimer 

d´Eivissa i Formentera (AFAEF),  Famílies i Alzheimer. “ La import{ncia de cuidar al que 

cuida”.  

La darrera Taula Rodona sobre “ La comunicació com a eina terapèutica”, va tenir com a 

moderador Daniel Gallego Zurro, vocal de la Junta directiva ALCER Illes Balears i Director de 

la delegació d´ALCER d´Eivissa i Formentera. Com a participants Francisco Naranjo Hidalgo,  

Treballador Social AECC, amb “La importància de la comunicació en pacients, drets i 

obligacions en matèria d´informació i documentació clínica”; Paloma Martínez Colomina, 

Psicòloga del servei d´ Oncologia i l´ Unitat de Cuidats Pal•liatius de l´ Hospital Can Misses, 

“Bones pr{ctiques en la comunicació metge-pacient”; Dr. Juan Jesús Tur Ortega, Infermer de 

l´ Hospital Can Misses i Doctor en Ciències Biosociosanitàries per la Universitat de les Illes 

Balears. “Podria generar pacients experts la participació en un assaig clínic aleatoritzat?” 

COMISSIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL  

Finalitat 
La Comissió de Cooperació Internacional (CI) pretén donar cobertura als professionals 

d´Infermeria amb inquietuds en aquest tipus d´ activitats que desitgin: 

 Crear projectes d´ ajuda humanitària. 

 Col·laborar amb altres organismes nacionals i internacionals per a treballar junts en 

benefici de les persones que ho necessiten 

 Recolzar projectes de cooperació existents. 

 Formar i donar informació a persones que tinguin inquietuds amb tot el que estigui 

relacionat a la cooperació i  ajuda humanitària. 

 Estudiar les necessitats actuals i futures dels països en vies de desenvolupament. 

Reunions mantingudes 
Han dut a terme una reunió, el dia 12 d´agost.  

Activitats realitzades 

Es van demanar infermeres voluntàries i es va crear un registre de cara a  donar suport als 

refugiats durant el 2016.  
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Imatge i comunicació 
COMISSIÓ D’IMATGE I COMUNICACIÓ (INTERNA) 

Finalitat:  
La principal finalitat de l’Àrea d’Imatge i Comunicació del COIBA és contribuir a donar més 

visibilitat a les infermeres a les Illes Balears, a través de l’organització i comunicació 

d’esdeveniments, fites, notes de premsa, xarxes socials i altres mitjans.  

Tot i que les infermeres són els professionals de la salut més propers i més valorats pels 

usuaris, la seva presència pública, tant en qüestions sanitàries com en altres temes de 

rellevància per a la societat, és escassa. Tampoc és fort el seu lideratge social ni la seva 

implicació directa en molts aspectes de la vida dels ciutadans. 

Per això, l’Àrea d’Imatge i Comunicació té com a principals objectius promoure la VISIBILITAT 

de les infermeres, la IMATGE I IDENTITAT de la professió i la INTERACCIÓ i COMUNICACIÓ 

amb la societat.  

Cal distingir tres tipus de “clients”:  

A) el client intern: les altres infermeres, que han de ser sensibilitzades de la importància de la 

seva pròpia visibilitat;  

B) els principals interlocutors externs: associacions, organismes, mitjans de comunicació.. ; 

C) la societat en general, a la qual es pot arribar a través de mediadors o de forma directa, 

fomentant la cooperació i la interacció ciutadana. 

Al mateix temps, es fomentarà la visibilitat del COIBA mateix, per convertir el col·legi en un 

punt de referència de coneixements, recursos professionals i bones pràctiques dintre del món 

de la Infermeria. 

Membres 
La Comissió d’Imatge i Comunicació est{ formada, des de les eleccions del Març 2015, per 

aquests membres de la nova Junta de Govern: 

Presidenta: Rosa María Hernández Serra 

Vicepresidenta: Natalia Vallés Ruíz 

Tresorer: Miquel Bennasar Veny 

Assessora de comunicació: Isabel Ramallo Alcover, que va substituir l’anterior responsable, 

Susana Fernández, a mitjans de maig.  

Coordinadora d’Esdeveniments i p{gina web: Marga Martínez 

Entre agost i novembre, l’equip es va veure reforçat per Marina Rigol, que feia suport web, 

resum de premsa i disseny.  
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Reunions mantingudes 
Donades les característiques d’aquesta Àrea, els membres de la Comissió estan en interacció 

constant, ja sigui amb presencia física al Coiba, per via telefònica o per mail,  a fi de poder dur 

endavant l’activitat quotidiana. 

ACTIVITATS 

Eines 
El COIBA treballa diverses eines de comunicació, tant tradicionals com 2.0 per intentar arribar 

al major públic possible i promocionar la visibilitat de les infermeres. A continuació, 

s’expliquen en detall.  

Web  
Tot i que el Coiba va renovar la seva web corporativa el 2014, el mal funcionament d’aquesta i 

els continus problemes de coordinació i comunicació amb l’empresa adjudicat{ria ha obligat a 

la nova Junta de Govern sortida de les urnes el March 2015 a encarregar una nova eina web 

amb un doble objectiu: 

-facilitar la tasca interna de les persones que han de crear i pujar continguts, amb un 

backoffice més àgil i menys complicat. 

-facilitar la interacció i la integració d’aquesta web amb la resta d’eines de comunicació i 

xarxes socials del Col·legi.  

-obrir la web a més públic, deixant en obert molta més informació, activitats, etcètera, com a 

eina per promoure la visibilitat de les infermeres i la interacció. 

La nova web es va començar a treballar el darrer trimestre de l’any, i estar{ operativa el March 

2016. Dóna prioritat a la visibilitat, als accessos directes i a ser més intuïtiva i {gil que l’anterior 

(menys número de clicks), tot i mantenint en essència el disseny actual. Es manté una petita 

part en tancat (la part personal de cada col·legiat, a través d’una finestreta única que permet 

fer gestions, inscripció a cursos i fins i tot pagament online), però la major part de la web 

estarà en obert.  

Al llarg del 2015 s’ha intentat anar “obrint” la web a nous continguts, i el ritme d’actualització 

d’informacions va augmentar molt a partir de l’estiu, amb la incorporació també d’una altra 

persona a l’Àrea de Comunicació: Marina Rigol, qui va donar una forta empenta als continguts 

del web, actualitzant –sobre tot- la part de notícies de la professió, eines i documents de 

treball. La seva partida, el desembre, ha causat una disminució del ritme d’actualitzacions a la 

web per manca de personal.  

Tot i així, la web ha fet una forta pujada en número de publicacions i interaccions. Entre gener 

i maig es varen publicar a la portada (la home que la gent visita) un total de 30 notícies, 

mentre entre juny i desembre es varen pujar 120 notícies. Això dóna una idea del dinamisme 

que es vol donar a la web i explica la necessitat de comptar amb una nova eina, més dinàmica i 

més connectada.  
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Aquestes noticies no són només notes de premsa, sinó també avisos i comunicacions als 

col·legiats, o simplement informacions que posteriorment es poden pujar a les xarxes socials i 

que compleixen la funció de mantenir el vincle i la informació fluida amb els col·legiats.  

Publicacions: butlletí setmanal, el coiba en un click, resum de premsa  
El butlletí setmanal del COIBA també ha experimentat alguns canvis, ja que s’ha desdoblat en 

dos butlletins diferents, per separar el que és informació del que és formació. Per una banda, 

s’ha creat un BUTLLETÍ DE FORMACIÓ, de periodicitat setmanal, que s’envia des del correu 

de formació a tots els col·legiats amb l’oferta formativa. I, per altra, es manté el BUTLLETÍ DE 

NOTÍCIES, que s’envia (cada setmana o cada 10 dies) des del correu de comunicació. 

D’aquesta forma, és més f{cil distingir el contingut i seleccionar-ho segons l’interès de cada 

col·legiat. També així, els butlletins són més curts, ja que abans eren massa llargs. 

Hem detectat, no obstant, un greu problema amb els comptes de hotmail, que sovint no 

reben la informació. Hem iniciat una “campanya informativa” per intentar que totes les 

persones que tenen hotmail canviïn a un altre compte. Tot i així, a dia d’avui, hi ha molts de 

col·legiats que no reben les informacions del Coiba (dels 5.800 col·legiats, no arribam als 4.000 

mails i, d’aquests, més de mil són de hotmail). Actualitzar aquestes dades hauria de ser un dels 

objectius de l’any 2016, per garantir una comunicació fluida i {gil amb els col·legiats.  

Respecte del Coiba en un click, s’han publicat dues edicions durant el 2015, coincidint amb la 

convocatòria d’eleccions, que sens dubte és un moment important, perquè determina quina 

serà la política sanitària i de distribució de la inversió pública en el futur.  

Aprofitant les eleccions municipals i autonòmiques de maig 2015, va sortir l’edició de 

Primavera 2015 del Coiba en un click, amb entrevistes a les infermeres candidates dels 

diferents partits, i les propostes dels partits. Cal destacar que, entre les infermeres 

entrevistades es trobava l’actual consellera de Salut de les Illes Balears, Patricia Gómez.  

Aquí podeu accedir al link: Enfermeras en Política.  

http://issuu.com/infermeriabalear.com/docs/coiba_mayo_2015/1?e=6860463/12879833 

Més endavant, coincidint amb la campanya electoral de les generals 2015, va sortir l’edició de 

Tardor 2015, que també va girar en torn a les propostes dels diferents partits, però no tant 

centrant-se només en els programes electorals i sinó amb un enfocament invers: el COIBA va 

fer una anàlisi de la situació de la sanitat pública i els principals reptes; per posteriorment fer 

arribar les seves preguntes als partits polítics. En aquesta ocasió, es va fer un gran esforç per 

oferir als col·legiats l’opinió de vuit partits (PP, PSOE, IU, PODEMOS, Ciudadanos, UPyD, MÉS 

i El Pi). També es varen incloure altres temes d’actualitat, com el Centenari dels estudis 

d’infermeria, l’intrusisme laboral, l’equiparació del títol de DUE a grau o la prescripció 

infermera.  

Aquí podeu accedir al link: La sanidad pública, en la encrucijada. 

http://issuu.com/infermeriabalear.com/docs/coiba_oton__o_2015/1?e=13757289/32014729 

 

http://issuu.com/infermeriabalear.com/docs/coiba_mayo_2015/1?e=6860463/12879833
http://issuu.com/infermeriabalear.com/docs/coiba_oton__o_2015/1?e=13757289/32014729
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El resum de premsa es prepara diàriament (sempre que sigui possible), i es puja al web abans 

del migdia. No tenim estadístiques per saber quanta gent mira el resum, però el fet de que 

estigui en tancat no ajuda. En la nova web, el resum de premsa estarà en obert, pel que es 

podrà fins i tot penjar al facebook i twitter diàriament, com a un servei més als col·legiats.  

Presència als mitjans de comunicació tradicionals 
S’ha intentat potenciar molt la presència tant del COIBA com de les infermeres als mitjans de 

comunicació. Entre juny i desembre s’han escrit 40 notes / anuncis de premsa (cada una d’elles 

en les dues llengües, català i castellà), la major part de les quals han estat recollides a un mitjà 

de comunicació o l’altra. Algunes són notes amb foto, d’altres convocatòries o anuncis. També 

s’ha fet un esforç perquè els mitjans “vegin” que existeixen les infermeres, tot i que no 

publiquin sempre el que enviem, però que els actes del Coiba siguin a les agendes del dia dels 

mitjans, i sobre tot de les dues agències de premsa (EFE i Europa Press). També s’ha potenciat 

la interacció amb mitjans digitals, com el servei especialitzat d’informació sanit{ria Infosalut 

del Govern de les Illes Balears.  

Entre les temàtiques més destacades es troba, evidentment, la prescripció infermera 

(reivindicacions del Coiba, del Fòrum Infermer de la Mediterrània, reclamant la intervenció del 

Ministeri d’Educació, o rebutjant el RD en diferents ocasions i formes).  

També destaca l’opinió de les infermeres en qüestions d’actualitat socio-sanitària, com ara el 

retorn de la sanitat pública universal a tota la població, el reforç de la consulta jove, o el 

nomenament de Patrícia Gómez com a consellera de Salut. Es va reaccionar igualment a les 

informacions que acusaven les infermeres de maltractar els pacients, arran d’un desafortunat 

article al Diario de Mallorca.  

Igualment, s’ha donat difusió als actes organitzats pel Coiba o associacions d’infermeres, tant 

a Mallorca (per exemple: Dia de la Comare, el Congrés ASEEDAR-TD, la Jornada del Pacient 

Crític o les jornades de lact{ncia materna) com a Menorca (entrega d’insígnies i taller 

d’alimentació) o a Eivissa (inici de curs, Jornada del Pacient Expert o la setmana sense fum). 

S’ha donat rellev{ncia també a la convocatòria de beques, premis i cursos per als col·legiats i, 

tot i que això és una informació més de caire intern, ha tingut reso en els mitjans l’increment 

del pressupost per a beques o l’oferta formativa.  

A nivell de diaris, s’ha prestat especial atenció al diari “Salut i Força”, que surt cada 15 dies, i 

que té gran tiratge i seguiment entre els professionals sanitaris. També S’han mantingut 

estretes relacions amb els diaris, on s’han publicat reportatges exclusius com el de una 

infermera mallorquina en la lluita contra l’Èbola (portada Diario de Mallorca), la donació de 

teixits coordinada per una infermera o el programa Germanet/Germaneta (doble pàgina a El 

Mundo), o entrevistes al coach i infermer Javier Álvarez (Ultima Hora). De fet, han sortit molts 

de reportatges a Ultima Hora (infermeres en la lluita contra la violència de gènere, infermeres 

gestores de casos..). També a Eivissa s’han tret temes específics seleccionats (sala de 

lactància a Can Misses, per exemple). 

Cal destacar, per ser una estratègia nova del 2015, els articles d’opinió publicats al Diario de 

Mallorca (tres en total: dos de la presidenta, Rosa María Hernández, i un de la vocal de la Junta 
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de Govern, Isabel Rom|n). El major impacte el va tenir la “Carta abierta de una enfermera” 

publicada al DM l’11 de novembre , que va ser compartida per més de 2.200 persones en els 

seus murs de facebook, a més de retuitejada i compartida per altres vies.  

També s’han treballat poc els mitjans digitals, tot i que s’envia informació a dbalears.cat , 

noudiari.com i mallorcadiario.com .  El darrer és el que més temes ha tret.  

A nivell de ràdios, s’ha enviat la informació a les principals emissores de Balears i s’ha treballat 

sobre tot Ib3 ràdio, la Ser, Radio Nacional i Onda Cero. Apart de gestionar reaccions a temes 

d’actualitat, també s’han fet entrevistes per promocionar qüestions d’interès (com la 

prescripció infermera, una jornada de pacients experts, o la presència de Doris Grinspun a 

Mallorca).  

S’ha mantingut durant tot l’any 2015 la col·laboració subvencionada amb Ultima Hora R{dio 

(programa Hoy me Siento Bien) en què les infermeres de Baleares tenien 7 minuts cada 

dissabte per presentar diferents temes (sobre tot prevenció i promoció de la salut, d’acord 

amb la comissió de promoció de la salut).  

Finalment, la televisió no ha estat un mitjà molt treballat enguany i només podem 

comptabilitzar presència en quatre ocasions (donació d’òrgans IB3 i RTVE, humanització de 

cures infermeres a la Mirada d’Ib3, i prescripció infermera Ib3).  

Respecte als mitjans de comunicació estatals, es manté una relació molt manco intensa, sobre 

tot després de veure que les informacions / opinions més polèmiques no són publicades (o són 

publicades i després retirades).  

Xarxes socials 
Les xarxes socials de facebook i twitter constitueixen una de les grans apostes del COIBA 

durant el 2015. S’actualitzen di{riament, inclòs en cap de setmana (twitter).  

FACEBOOK 

El Coiba té actualment una pàgina de facebook, que en juny 2015 comptava amb uns 300 fans 

i va acabar l’any amb més de 700. La p{gina és l’eina natural del Coiba, com a entitat, i permet 

fer promocions, seguiment d’estadístiques, etcètera.  

El Coiba té també un perfil personal, que comptava amb uns 1.350 amics a finals del 2015. NO 

obstant, aquest perfil personal no és el més adient per a un Col·legi Professional.  

L’estratègia actual de comunicació al facebook consisteix en acceptar les amistats que ho 

sol·liciten al perfil personal per després convidar-les a fer-se fans de la pàgina de facebook. 

Amb aquesta estratègia, cada setmana es guanyen entre 5 i 15 nous fans.  

Al facebook es publiquen tant notícies i activitats del Coiba, com esdeveniments (es creen i es 

comparteixen), i també articles que poden ser interessants per a les infermeres (de caire 

professional o hum{, sempre vinculades d’alguna forma a la professió).  
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TWITTER 

El Coiba té un compte twitter (@coiba1) molt actiu, que tuiteja cada dia vàries vegades inclús 

en cap de setmana, gràcies a aplicacions de programació. Es tuitegen no només continguts 

propis (notes de premsa, convocatòries, informacions rellevants, etc), sinó també articles 

d’interès i altres notícies de l’{mbit sociosantiari que poden ser d’interés per al nostre públic. 

Retuitejar no vol dir necess{riament estar d’acord amb tot el que diu el contingut, però si 

trobar que és interessant donar-li difusió.  

El compte Twitter del Coiba rep entre 10 i 50 retuits diaris, el què és un èxit.  Es tuiteja en 

castellà i català, tot i que de vegades es retuitegen articles/guies de pràctica clínica/notes 

també en anglès. 

Actualment té més de 1.500 seguidors (uns 400 guanyats en el 2015).  

Streaming 
L’streaming és una eina més de comunicació que s’utilitza per permetre que més persones des 

de diferents illes puguin seguir actes o activitats que es celebren a una única illa. Durant el 

2015 no s’ha utilitzat molt l’streaming; però això es resoldr{ en el 2016. Una gran avantatge de 

l’streaming no és només que augmenti la difusió, sinó que queda gravat i, per tant, contribueix 

a crear una hemeroteca audiovisual del Coiba que pot ser molt interessant.  

Esdeveniments i Dias internacionals 
L’Àrea d’Imatge i Comunicació ha donat suport informatiu a tots els actes organitzats pel 

Coiba. Aquests esdeveniments constitueixen una bona font d’informació i d’ocasions per 

donar visibilitat a les infermeres i sortir en els mitjans de comunicació tradicionals i 2.0. Es 

seguirà fent feina en aquesta línia.  

Una altra bona “excusa” per sortir a donar visibilitat a les infermeres són els dies internacionals 

o mundials. Són moltes les malalties i tots els col·lectius de la societat que reben cures 

infermeres i, per això, les infermeres tenen molt a dir en aquestes qüestions. Aquesta és una 

línia de feina que seguirem treballant.  

JORNADES REALITZADES 

Jornada Setmana mundial de la lactància materna “Caminant cap a l’excel·lència en 

la lactància materna” 

Realitzada l´1 i el 2 d´octubre al Centre cultural de Flassaders, de Palma. El primer dia posaren 

una projecció del vídeo promocional de les competències de la comare ABC “La matrona 

siempre a tu lado”; després va haver una sèrie de ponències com “Com aconseguir un bon 

posicionament i adherència per a una LM eficaç”, Joana Mª Moll Presidenta d´ ABAM 

Consultora certificada de lact{ncia IBCLC; ” Anquiloglòssia a LM : Com detectar-la i quan 

intervenir”, Helena Corral, pediatra d´ Atenció Prim{ria i experta en LM. 16:00h-17:00h.  

El segon dia les conferències foren “El Counseling aplicat a la LM” amb Joana Prieto, comare 

d´ Atenció Especialitzada; “Alimentació materna durant la gestació i la lact{ncia”, 

“Introducció de l´ alimentació complement{ria en el lactant” i “Alimentació materna i 

alimentació complement{ria”, amb Julio Basulto, dietista-nutricionista. 
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II Jornada Formació en lactància materna d´Eivissa i Formentera”  

Realitzada el 9 d´octubre en el Centre de creació jove C19 d´Eivissa. Es dugueren a terme una 

sèrie de conferències com foren,  “Maneig de les complicacions de la LM en els serveis  d´ 

atenció prim{ria amb Esther Serra, infermera SUAP, Àrea de Salut d´Eivissa i Formentera; “ 

Projecte recolzament a la lactància materna en la planta d´ hospitalització de l´ Hospital Can 

Misses” amb Ángela Caballo, infermera, supervisora de la planta de Maternitat del HCM; 

“Aspectes psicològics de la Lact{ncia Materna” amb Cristina Silvente, psicòloga, assessora de 

lact{ncia; “Lact{ncia Materna i treball” amb Emma Oms, Assessora de lact{ncia; “Alimentació 

complementària i Lact{ncia Materna” amb Thaïs Puig i Assessora de lact{ncia, portaveu d´ 

ABAM d´Eivissa. 

ALTRES ACTIVITATS  

Festivitat de la patrona de les comares  
Dia 5 de juny es va dur a terme el dia de les comares. Pel matí es realitzaren una sèrie de 

conferències amb els seus debats corresponents. Les conferències foren “Actualització en 

anticoncepció a  l’adolescència” com a ponent, Mª. Carmen Carrascosa, comare; “Comares del 

Món: Comare a Àfrica”, com a ponent Taiye Uyimwen, Comare a Nigèria. I per acabar el matí 

hi hagué presentació de comunicacions o pòsters. Posteriorment anaren a dinar plegades. I 

després per la tarda es realitz{ un sorteig d’una inscripció per al ”Congrés Nacional de 

Comares de la FAME del proper any 2016”, entre les comares que varen presentar  

comunicació o pòster pel matí.  Visitaren l´exposició “Mujeres Valientes. Entérense” al Museu 

“Es Baluard” de Palma i finalitzaren el dia prenent un refresc a les terrasses del “Museu Es 

Baluard” (cafè-debat). 

Palma de Mallorca, 4 d’abril de 2016. 



 

 

 

 


