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2022 per al COIBA ha estat un any de reprendre projectes i de retornar a la normalitat i a la presencialitat. En aquest entorn, la Junta 
del COIBA ha vertebrat i executat accions centrades en la millora del desenvolupament professional i competencial, l’ordenació de 
la professió, la reivindicació del reconeixement de les especialitats infermeres i l’equiparació de les oportunitats d’ocupar llocs de 
gestió. Tot, amb l’objectiu també de fer constar la veu infermera davant els canvis necessaris en el sistema de salut en benefici de
les persones. S’ha intensificat la tasca de representació de la professió davant els poders  públics i institucions mitjançant reunions
i participació en òrgans de decisió i consulta, i la presentació d’al·legacions, reclamacions i recursos.

El 2022, el COIBA s’ha fet més accessible. Entre d’altres, per primera vegada l’Assemblea General Ordinària també s’ha ofert per 
streaming amb opció de vot telemàtic per facilitar la participació i la transparència. Una accessibilitat que també ha repercutit en la 
consolidació de la formació a distància, aconseguint un pla dual que combina opcions presencials i en línia, ampliant i facilitant així 
l’accés als cursos per a les infermeres de totes les illes.

La recerca infermera s’ha mantingut com una de les línies estratègiques i s’ha seguit apostant per donar-li suport mitjançant les 
ajudes econòmiques. Entre d’altres, s’ha atorgat la primera beca predoctoral Florence Nightingale i s’ha posat en marxa un estudi 
sobre la situació de la recerca infermera.

La presència de les infermeres de Balears als mitjans de comunicació i a xarxes socials s’han potenciat des de dues vessants: 
accions de promoció i educació per a la salut, i campanyes de visibilitat infermera per un major reconeixement del paper clau de 
les infermeres en la salut. 

I, amb molta il·lusió, aquest any hem canviat el nom de ‘Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears’ a ‘Col·legi Oficial 
d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears’.  Una reivindicació d’aquesta Junta de Govern davant la importància del llenguatge i la 
necessitat que el nom del col·legi representi les professionals, més enllà de la disciplina.

Entre els objectius marcats per aquest any, ens comprometérem a organitzar més conferències i jornades. I ho hem aconseguit amb 
sessions tan interessants com una conferència de Enrique Castro,  o la jornada “Qualitat de vida amb Esclerosi Múltiple”.  Cal 
destacar, també, el primer any de la Comissió de Prevenció de la Conducta Suïcida, i tota la feina que ha fet en estreta col·laboració 
en la resta de recursos existents a la comunitat, contribuint a la prevenció i sensibilització.

Hem estat al costat de les associacions de pacients convertint-nos de nou en espai d’acollida per les seves trobades i 
acompanyant-los en accions, posant al Col·legi al seu servei. Així, el COIBA ha esdevingut com una extensió de la implicació de 
moltes infermeres i pacients, les quals duen a terme una tasca d’acompanyament i visibilitat imprescindible des d’associacions com 
Associació de Fibrosis Quística,  ELA Balears o Sonrisa Médica.

Tots som i feim el COIBA amb la nostra implicació. El balanç d’aquest any és tan positiu gràcies a la participació de les infermeres 
en totes les activitats i iniciatives col·lectives, professionals que demostrau dia a dia la vostra dedicació i compromís cap a la 
població i cap a la professió. 

María José Sastre Perea,
Presidenta del COIBA
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2. El COIBA en xifres

Distribució per sexe del 2018-2022 

Distribució de col·legiades per edat 2016-2022 

2018 2019 2021

Dona 5.277 5.469 5.779

Home 1.089 1.149 1.231

Col· legiades totals en Alta 6.366 6.618 7.010

2022

5.935

1.262

7.197

2020

5.643

1.214

6.857

5.277 5.643 5.779 5.935

1.089 1.149 1.2311.214

6.366 6.618 6.857 7.010 7.197
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Dona Home Col· legiades totals en Alta

Distribució per sexe 2022

5.935

1.262

ESTADÍSTIQUES

menys de 35 entre 35 i 44 de 45 a 54 de 55 a 64 de 65 a 69 70 i més No consta Total
2016 2090 1968 928 975 40 10 1 6012
2017 2047 2078 1026 944 45 10 2 6152
2018 2156 2123 1116 908 47 14 2 6366
2019 2277 2163 1213 896 51 14 4 6618
2020 2367 2199 1329 882 53 21 6 6857
2021 2393 2260 1422 849 60 25 1 7010

1.262

2022 2429 2287 1536 844 76 25 0 7197
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Evolució d’altes i baixes 2022

Col·legiats per illes (alta 2022)

Mallorca Menorca Ibiza Formentera Altres
províncies

2019 5.388 460 621 11 138
2020 5.552 459 674 13 159

2021 5.638 469 696 21 186
2022 5.801 740 486 24 146
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3. EL COIBA et representa
L’Assemblea General de col·legiades i col·legiats  

La Junta de Govern  

La Comissió Permanent

JUNTA DE GOVERN

PRINCIPALS ACORDS DE JUNTA DE GOVERN

Elaboració d’un análisi de la recerca infermera a les Illes Balears, amb la finalitat d’esbrinar les dificultats i el ements 
facilitadors per a la investigació.

Celebració de la primera Assemblea General ordinària de manera telemàtica per a facilitar la participació i la transparència. 

S’acorda atorgar l’insignia d’argent a tots els col·legiats que hagin estat 25 anys tenint en compte també els anys de 
col·legiació fora de Balears. 

Adjudicació de la beca pre-doctoral Florence Nightingale a la infermera Aina Huguet.

Convocatòria de dues beques per al Màster de Recerca en salut i qualitat de vida de la UIB.

Creació de l’acreditació d’infermeres en conductes addictives

Conveni amb ANECA per a l’avaluació dels projectes de recerca presentats als ajuts del COIBA.

Aval de la candidatura de Carmen Ferrer Arnedo com a candidata a la presidència del Consejo General de Enfermería de 
España.

Canvi de l’assegurança de responsabilitat civil professional

https://infermeriabalear.com/ca/actos-asambleas
https://infermeriabalear.com/ca/juntas
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GENER

12

3

2 i 15 7 6, 12 i 21

13 3 9

4 i 18 7

Reunions de Comissió permanent

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY

JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

Comunicats i posicionaments de Junta
L’equip de la Junta de Govern del COIBA ha continuat vetllant pels interessos de les col·legiades i els col·legiats i usuaris de la 
sanitat balear amb les següents intervencions*:

11/01/2022: El COIBA demana a l’Administració mesures per protegir la salut dels professionals sanitaris degut a l’elevada 
incidència d’infecció de Covid 19. 

12/01/2022: El COIBA no dona suport a la privatització de la gestió de les baixes per COVID19.

25/01/2022: Es publica una entrevista a la presidenta del COIBA, Maria José Sastre, on  lamenta que la inversió en infermeres 
especialistes no repercuteixi en la salut de la població per manca de voluntat política. 

27/01/2022: La Comissió de Cures a Persones Grans del COIBA, i l’Associació Balear d’Infermeria Geriàtrica i Gerontològica 
(ABIGG) es posicionen rebutjant la creació d'un FP de “supervisió” de cures bàsiques d'infermeria a l'àmbit sociosanitari. 

4/02/2022: Adhesió del COIBA al posicionament del Grupo 40+ Iniciativa Enfermera relativa a la nova qualificació 
professional de Supervisió de l'atenció sociosanitària. 

10/02/2022: Signatura d’un conveni entre la UIB i el COIBA per promoure la recerca infermera. 

11/02/2022: Les comares de Balears reclamen una baixa remunerada per a la dona després d'una interrupció d'embaràs. 

15/02/2022. La presidenta del COIBA es reuneix amb la regidora responsable de l’àrea de sanitat de l’Ajuntament de Palma 
per defensar les competències infermeres. 

GENER

24 24 22

28 29

30

Reunions Junta de Govern

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY

JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

7* i 25 
*extraordinària

*Podeu clicar sobre cada intervenció per llegir-les completes. Aquesta Memòria és interactiva i conté enllaços a la
pàgina web del COIBA per ampliar la informació.

https://infermeriabalear.com/ca/2022/01/11/coiba-pide-medidas-para-proteger-salud-profesionales/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/01/12/el-coiba-no-apoya-la-privatizacion-gestion-bajas-covid19/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/01/25/coiba-lamenta-inversion-especialistas/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/01/27/posicionamiento-coiba-i-abigg-ante-nueva-titulacion/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/02/04/coiba-se-suma-al-posicionamiento-grupo40iniciativaenfermera/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/02/10/convenio-coiba-uib-para-investigacion-enfermera/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/02/11/matronas-baja-interrupcion-embarazo/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/02/15/coiba-defiende-competencias-aj-palma/
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25/02/2022. El COIBA participa en la reunió del Consell de Salut de les Illes Balears plantejant varis temes d’interès per 
les infermeres.

3/03/2022. Es realitza una recollida de material sanitari, medicaments i aliments per a Ucraïna des del COIBA. 

4/03/2022: El COIBA s'adhereix a la campanya #Nursesforpeace impulsada pel Consell Internacional d'Infermeres 
i associacions europees d'infermeres, contra la invasió d'Ucraïna.   

8/03/2022: Les infermeres de Balears s’adhereixen a la declaració institucional de Papageno en relació al suïcidi. 

8/03/2022: El COIBA reivindica el paper de les dones en la construcció d'un futur sostenible en el Dia Internacional de 
la Dona. 

11/03/2022: Valoració del COIBA en referència a les xifres d’agressions a professionals sanitaris.

17/03/2022: El COIBA posa a disposició de la població un curs de primers auxilis en línia i gratuït. 

17/03/2022: La investigació de la tesi doctoral de la comare Araceli Navas, vocal de comares del COIBA, revela una 
reducció en la percepció del dolor durant el treball de part actiu i demostra els beneficis en la qualitat de vida auto percebuda 
de les parteres, especialment en ansietat i depressió.

21/03/2022: Un estudi cofinançat pel COIBA conclou que la crisi per la COVID-19 ha incrementat la vulnerabilitat i 
exclusió social de les persones sense llar. 

21/03/2022: El COIBA reclama en un posicionament l'elecció en temps real de les places de Formació Sanitària 
Especialitzada que garanteixi equitat i eviti places vacants. 

31/3/2022. El COIBA presenta un conte per alleugerar el dolor dels infants. “La curiositat d’en Joan” escrit per les 
infermeres Esperança Ponsell Vicens i Patricia García Pazo. 

4/5/2022: El COIBA ja és Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers. 

12/5/2022: Presentació d’una AUCA de la Professió Infermera, amb col·laboració de la UIB. 

8/6/2022: Adhesió del COIBA a la Concentració Salvem l'Atenció Primària! de dia 11 de juny a Palma. 

23/6/2022: Reacció del COIBA a les dades del nombre d’infermeres per habitant publicades per l’INE. 

1/9/2022: Adhesió del COIBA a la commemoració del Dia Internacional de la Infermeria de Salut Mental. 

29/9/2022: Els col·legis de Metges i Infermeres reclamen més recursos per a l'Atenció Primària de Balears. 

7/10/2022: Es publica la informació referent a la convocatòria de les eleccions a la presidència del CGE.

7/10/2022: La Junta de Govern decideix presentar i avalar la candidatura de Carmen Ferrer per presidir el Consejo. 

1/12/2022: Publicació de la informació sobre l’assistència i participació de la presidenta del COIBA a l’Assemblea General 
del CGE 2022. 

*Podeu clicar sobre cada intervenció per llegir-les completes. Aquesta Memòria és interactiva i conté enllaços a la
pàgina web del COIBA per ampliar la informació.

https://infermeriabalear.com/ca/2022/02/25/el-coiba-participa-en-la-reunion-del-consell-de-salut-de-les-illes-balears/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/03/04/el-coiba-se-adhiere-a-la-campana-nursesforpeace-impulsada-por-el-consejo-internacional-de-enfermeras-y-asociaciones-europeas-de-enfermeras-contra-la-invasion-de-ucrania/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/03/08/adhesion-a-la-declaracion-institucional-papageno/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/03/08/el-coiba-reivindica-el-papel-de-las-mujeres-en-la-construccion-de-un-futuro-sostenible/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/03/11/enfermeras-son-la-categoria-profesional-sanitaria-que-sufre-mas-agresiones/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/03/17/el-coiba-pone-a-disposicion-de-la-poblacion-un-curso-de-primeros-auxilios/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/03/17/ejercicio-acuatico-mejora-dolor-parto/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/03/15/estudio-crisis-covid-exclusion-sinhogar/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/03/21/el-coiba-reclama-la-eleccion-en-tiempo-real-de-las-plazas-de-formacion-sanitaria-especializada/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/03/22/presentacion-cuento-joan/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/05/04/el-coiba-ya-es-colegio-oficial-de-enfermeras-y-enfermeros/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/05/12/auca-de-la-profesion-enfermera/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/06/23/baleares-a-la-cola-de-espana-en-el-numero-de-enfermeras-por-habitante/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/08/21/coiba-conmemoracion-dia-internacional-enfermeria-salud-mental/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/09/29/colegios-medicos-y-enfermeras-reclaman-recursos-atencion-primaria/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/10/07/convocadas-las-elecciones-a-la-presidencia-del-consejo-general-de-colegios-oficiales-de-enfermeria-de-espana/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/12/01/asamblea-general-del-cge-2022-coiba-reclama-transparencia/
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REUNIONS 
La Comissió de Formació ha mantingut diverses reunions al llarg de 2022 per analitzar de manera periòdica les propostes 
formatives rebudes per part de col·legiats/des, altres professionals i entitats, i per tractar tots aquells temes relacionats amb el Pla 
de Formació. Les bases de les convocatòries anuals d'ajuts vinculats a activitats formatives també han estat un dels principals 
punts treballats pels membres de la comissió. 

El coordinador de la comissió, Francisco Ferrer Cruz, ha assistit a les reunions de la Comissió Permanent de la Comissió de 
Formació Continuada (CFC ) en representació del COIBA. Pel que fa a les sessions del Ple, no se n’ha convocat cap al llarg de l’any.

Assistència a les reunions de la Comissió Permanent de la CFC:  

16 de març
2 de maig
5 de juliol
8 de setembre
8 de novembre

ÀREA DE FORMACIÓ    

El Pla de Formació del COIBA ha continuat recollint una oferta de qualitat adaptada a les demandes i necessitats dels col·legiats i 
col·legiades, seguint els objectius marcats en el Pla Estratègic de la Junta de Govern. S’ha consolidat la formació a distància, 
aconseguint un pla dual, amb opcions tant presencials com en línia.

A més, es continua donant ajudes per a la formació en les seves diverses modalitats (cursos, congressos,…), intentant millorar les 
bases cada any, per tal que s’adaptin a les necessitats dels col·legiats. Com a una part essencial de les ajudes a la formació, un any 
més els cursos organitzats pel COIBA han estat bonificats per als nostres col·legiats i col·legiades. 

El pressupost per a l’organització d’activitats formatives de 2022 es va mantenir respecte a l’any anterior (125.000 €), així com les 
partides destinades a la concessió d’ajuts econòmics per a formacions (70.000 €), a presentació de treballs en congressos o altres 
esdeveniments de divulgació professional (20.000 €) i a les beques per a realització de màsters de la UIB (2000 € cada una). La 
finalitat de la Comissió és donar suport a la pràctica mitjançant un pla de formació basat en els aspectes següents: principalment, 
l’enquesta de necessitats formatives i les línies estratègiques del COIBA.

https://infermeriabalear.com/ca/comision-formacion/
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PLA DE FORMACIÓ 
S’ha mantingut l’oferta del curs de preparació de l’examen d’IIR, el qual es va organitzar en virtut del conveni subscrit entre el COIBA 
i IFSES, per desè any consecutiu, a més d’un curs de Preparació d’Oposicions en base a la convocatòria prevista de l’IBSALUT 2023. 
Aquests cursos s’han impartir en modalitat online i streaming, seguint amb una dinàmica iniciada arrel de la pandèmia que ha tingut 
molt bona rebuda entre les infermeres de Balears.

Així mateix, s’han renovat els convenis amb FNN CURSOS i SALUSPLAY (amb el servei de l’aplicació SALUSONE, que s’ofereix 
gratuïtament als nostres col·legiats i col·legiades, amb més de 90 cursos).

També, tal i com es va acordar al 2021 i aprovar a l’Assemblea corresponent, s’ha continuat amb la política de bonificar al 100% els 
cursos propis del COIBA per als nostres col·legiats i col·legiades que els superin. 

El COIBA, al llarg de 2022 ha augmentat l’oferta de cursos respecte a l’any anterior: 

INSCRIPCIONS: 1.041CURSOS: 43

152
Sol·licituds

18 en 
modalitat 
en línia 

18 en 
modalitat 
presencial

2  en modalitat 
semipresencial

 

5 en 
streaming

137 (36,08 %)
Ajuts concedits

70.000 66
Sol·licituds

CONGRESSOSFORMACIÓ

61
beneficiaris

12.709,12

BEQUES D’ACTIVITATS FORMATIVES 
Un any mes, el COIBA ha publicat i atorgat ajuts per a la realització d’activitats formatives i per a la presentació de pòsters o 
comunicacions en congressos, jornades o altres esdeveniments de divulgació científica. La partida pressupostària destinada en 
aquests ajuts s’ha mantingut pel que fa a 2021: per a formació, el pressupost total ha estat de 70.000€; i per a presentació de 
treballs en congressos, 20.000€.

BEQUES ATORGADES PER ALTRES ENTITATS
SALUSPLAY, entitat de formació sanitària online amb la qual el COIBA té un conveni de col·laboració, ha concedit durant 2022, 10 
beques de 500€ a infermeres de Balears per a la realització de màsters online. En total es varen beneficiar 6 col·legiats.

491 en 
modalitat 
en línia 

311 en 
modalitat 
presencial

39  en modalitat 
semipresencial

 

200 en 
streaming

https://infermeriabalear.com/ca/becas-y-ayudas-formacion
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Seguint amb el seu objectiu de contribuir a la formació continuada en habilitats i competències investigadores de les infermeres 
de Balears, la Comissió de Recerca ha donat suport econòmic als projectes de recerca mitjançant els següents ajuts: 

II Convocatòria d’Ajudes a la difusió i transferència de resultats de recerca infermera 

Ajudes a Projectes de Recerca del COIBA corresponents a l’any 2022

Introduïdes al 2021 per primera vegada, enguany el COIBA ha tornat a oferir aquestes ajudes, amb un pressupost de 9.000€ en 
total, amb un màxim de 3000€ per projecte.

En aquesta ocasió hem rebut 2 sol·licituds.

Adreçades a infermeres investigadores de les Illes 
que necessitin finançament per desenvolupar els 
seus projectes. Aquest suport econòmic s’ofereix a 
iniciatives que responguin al pla estratègic del 
Col·legi.

La convocatòria de 2022 ha complit la seva 12ª 
edició i s’han presentat un total de 7 sol·licituds, a 
l’espera de ser avaluades.

ÀREA DE RECERCA

https://infermeriabalear.com/ca/comision-de-investigacion
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Beques pel Màster Universitari en Investigació i Innovació en Salut de la Universitat de les Illes Balears (UIB)

Beca Florence Nightingale per Estudis Predoctorals

Enguany hem atorgat per primera vegada la beca Florence Nightingale d’estudis predoctorals. La persona beneficiària ha estat 
Aina Huguet Torres. Aquesta beca, fruit de la col·laboració entre la UIB i el COIBA, permetrà que la infermera pugui desenvolupar 
els estudis en el marc del programa del Doctorat en Salut Global, Serveis de Salut i Atenció Sociosanitària de la UIB. 

El valor de l’ajuda és de 22.300 €, dels que el CGE en patrocina 19.200 € en concepte d’ajudes directes a col·legis provincials per 
a la investigació. 

Beques atorgades per altres entitats

El Consejo General de Enfermería de España ha llançat un programa d’ajudes per a infermeres i infermers que estiguin realitzant 
el doctorat. Els professionals han pogut comptar amb aquestes subvencions per al finançament de la formació com a 
doctorands, l'accés a motors de cerca bibliogràfiques o articles de pagament, adquisició d'eines necessàries per a la recerca, 
mètodes i anàlisis estadístiques, traducció a altres idiomes i/o publicació en revistes d'impacte. Es varen presentar un total de 9 
sol·licituds per part dels nostres col·legiats, i totes han estat concedides per un import de 700€ cada una.

A través d’aquestes beques s’ofereixen 2 ajudes 
econòmiques, de 2.000€ cada una, per finançar la 
matrícula d’aquests estudis de postgrau. Aquest 
any s’ha rebut una sol·licitud per valor de 1.481,67€, 
i ha estat atorgada.
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COMISSIÓ DEONTOLÒGICA 

Aquest informe ha estat també enviat al CODEM i reflecteix les següents conclusions:

Un 86% de les infermeres de Balears que participaren consideren que les persones tenen el dret de decidir sobre quan i com 
volen morir, dins dels termes legals. 

D'elles, un 66,8 per cent ho van afirmar amb tota seguretat, mentre que un 19,8% van afirmar que sí, encara que amb reserves.

Per altra banda, un 12% objectaria a preparar i administrar el fàrmac.

La Comissió Deontològica és l’òrgan consultiu que tenen els col·legis professionals per tractar de resoldre els conflictes ètics que 
sorgeixen en la professió, a més de ser un punt de trobada per a la reflexió. Per als col·legis professionals de Medicina, Psicologia, 
Infermeria i Farmàcia és obligatori pels seus Estatuts l'existència de la Comissió Deontològica. 

Les activitats realitzades han estat:

Redacció de l’informe amb els resultats de l’enquesta del COIBA sobre les actituds de les infermeres de Balears 
respecte a la Llei de l’Eutanàsia

La Comissió Deontològica ha creat un recull de preguntes i respostes freqüents a partir de la “Guía para profesionales del sector 
sanitario” de “l’Agencia Española de Protección de Datos”. Aquesta informació s’ha comunicat no sols a la web, sinó a través d’una 
campanya a xarxes socials per la qual es va fer una adaptació de tot el contingut treballat.

Publicació d’informació i recomanacions sobre l’ús de dades personals

https://infermeriabalear.com/ca/comision-deontologica/


14

Aquesta comissió forma part del COIBA des de l’any 2015 i es va crear amb l’objectiu de millorar el desenvolupament del treball 
que fan les comares a la nostra comunitat autònoma i ser un suport en la pràctica diària d’aquestes professionals. A més, també 
persegueixen l’adequat acompanyament de les dones en tots els moments dels seus cicles vitals.

Les activitats realitzades durant 2022 han estat:

La Jornada balear de lactància materna es va celebrar els dies 6 i 7 d'octubre a l’Hospital Comarcal d’Inca. Diverses comares, un 
fisioterapeuta, un infermer de neonatologia, una pediatra i una psicòloga varen oferir ponències sobre possibles complicacions del 
procés de lactància i va ser, un any més, un punt de trobada, diàleg i aprenentatge entre professionals, mares, associacions i població 
en general.

Posicionament per reclamar una baixa remunerada per a la dona després d’una interrupció d’embaràs.

Informe jurídic sobre la realització de frenectomies simples per comares i infermeres especialistes en pediatria.

Al·legacions al “anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la LO 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”. 

“Salut perineal. Sòl pelvià femení” (presencial a Palma)  Data: 30 i 31 de maig de 2022

“Biomecànica Matern-fetal Intrapart” (presencial a Palma) Data: 17 de juny de 2022

Formacions

Posicionaments i aportacions a normatives

Jornada balear de lactància materna 

COMISSIÓ DE COMARES 

https://infermeriabalear.com/ca/comision-matronas
https://infermeriabalear.com/ca/2022/02/11/matronas-baja-interrupcion-embarazo/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/09/20/informe-juridico-sobre-la-realizacion-de-frenotomias-simples-por-matronas-y-enfermeras-especialistas-en-pediatria/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/06/22/alegaciones-ley-salud-sexual-reproductiva-interrupcion-embarazo/
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Més de cent comares i infermeres actualitzaren els seus coneixements, assistint a alguna de les seus on es va desenvolupar 
aquesta jornada, ja que en aquesta edició s’oferiren ponències des de Mallorca, Menorca i Eivissa i es va poder seguir 
simultàniament als tres espais habilitats a cada illa.

Seguint amb el lema de la Setmana Europea de la Lactància d'enguany, el lema va ser “Impulsemos la Lactancia Materna: 
Apoyando y Educando” i es va organitzar amb la col·laboració de  l'Associació Balear de Comares, l'Associació Balear d'Alletament 
Matern ABAM, l'Hospital d'Inca i la UIB.

Araceli Navas, vocal comare de la Junta de Govern del COIBA i coordinadora de la Comissió de Comares, va assistir a una reunió 
de vocals i representants de comares, celebrada pel Consejo General de Enfermería el 21 de novembre. En aquesta trobada 
participaren totes les vocals i representants de comares dels diferents col·legis d’Espanya per compartir projectes i analitzar la 
situació de l’especialitat i les seves competències al nostre país.  

Participació en actes 

Amb motiu del Dia de la patrona de les comares, es va reprendre el tradicional dinar de germanor per a les infermeres especialistes 
en Ginecologia i Obstetrícia de Balears. Enguany es va celebrar a Ca Na Susi i varen assistir més de 60 persones.

Altres esdeveniments

https://infermeriabalear.com/ca/2022/10/07/jornada-balear-de-lactancia-materna-2022
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COMISSIÓ DE CURES A PERSONES GRANS   

La Comissió de Cures a Persones Grans centra la seva feina en promoure un model d’atenció a les persones majors centrat en la 
persona, respectant-la i oferint-la una atenció personalitzada i adequada a la seva realitat. A més, pretén conèixer i donar a 
conèixer la realitat i visió de la professió infermera en els diferents àmbits assistencials que tenen a veure amb la geriatria.

L’activitat de l’any que deixam enrere s’ha centrat en:

Posada en marxa d’un mecanisme de notificació de denúncies per tractar els abusos i maltractament a persones d’edat a 
través d’un formulari a la pàgina web del COIBA

Roda de Premsa a la seu de Palma amb motiu de Dia Mundial del Maltractament a Persones Majors. Allà es va promoure la 
sensibilització com a eina clau per acabar amb aquest maltractament, i es va presentar el mecanisme de notificació de 
denúncies. 

Conferència a càrrec de Jonathan Caro, infermer especialista en geriatria, sobre la cura a les persones grans des del respecte 
als seus valors i preferències. 

Veure video

https://infermeriabalear.com/ca/comision-persones-grans
https://infermeriabalear.com/ca/denuncia-majors
https://www.youtube.com/watch?v=g-rHvKVrsRA
https://infermeriabalear.com/ca/2022/11/05/sesion-cuidando-a-las-personas-mayores-desde-sus-valores-y-preferencias-video-completo
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REUNIONS 
La Comissió de Formació ha mantingut diverses reunions al llarg de 2022 per analitzar de manera periòdica les propostes 
formatives rebudes per part de col·legiats/des, altres professionals i entitats, i per tractar tots aquells temes relacionats amb el Pla 
de Formació. Les bases de les convocatòries anuals d'ajuts vinculats a activitats formatives també han estat un dels principals 
punts treballats pels membres de la comissió. 

El coordinador de la comissió, Francisco Ferrer Cruz, ha assistit a les reunions de la Comissió Permanent de la Comissió de 
Formació Continuada (CFC ) en representació del COIBA. Pel que fa a les sessions del Ple, no se n’ha convocat cap al llarg de l’any.

Assistència a les reunions de la Comissió Permanent de la CFC:  

16 de març
2 de maig
5 de juliol
8 de setembre
8 de novembre

COMISSIÓ D’URGÈNCIES 

Aquesta comissió, en el seu segon any, ha centrat els seus esforços en desenvolupar activitats dirigides a prevenir i conscienciar de 
la població cap a la salut respiratòria, col·laborant en accions a peu de carrer i a xarxes socials. 

Aquestes accions s’han centrat en fer divulgació d’hàbits saludables i s’han aprofitat els dies internacionals i mundials per 
aconseguir major ressò dels missatges de cura infermera, prevenció i conscienciació:

Dia Mundial del Son: difusió d’hàbits saludables per prevenir trastorns respiratoris del son, com l’apnea obstructiva, que poden 
afectar seriosament la salut. 

Dia Mundial Contra el Tabac: dos membres de la Comissió, Alberto Abenza i María José Cons, varen participar a la carpa 
informativa de la Conselleria de Salut situada al carrer Blanquerna. Al llarg del dia es va oferir als ciutadans la possibilitat de 
fer espirometries i es va fer una gran feina de conscienciació.

Dia Internacional de la MPOC: campanya informativa a través de xarxes socials per donar a conèixer la malaltia i els seus 
símptomes i el tractament i prevenció de la mateixa. 

Aquest grup de feina està format per infermeres que es dediquen a l’atenció urgent des de diferents àmbits i modalitats de cura. La 
seva creació cerca garantir una atenció de qualitat a tots aquells pacients que de forma sobtada necessiten ajuda dels professionals 
sanitaris, així com millorar les condicions de treball de les infermeres d’aquest col·lectiu. 

Durant 2022 s’han reunit diverses vegades per abordar aquests temes i establir les bases per organitzar futurs esdeveniments.

COMISSIÓ DE CURES RESPIRATÒRIES

https://infermeriabalear.com/ca/comision-respiratorias
https://infermeriabalear.com/ca/2022/03/17/habitos-saludables-para-prevenir-trastornos-respiratorios-sueno
https://infermeriabalear.com/ca/comision-urgencias


18

COMISSIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE LA CONDUCTA SUÏCIDA

Aquesta comissió té dos objectius principals: traçar una xarxa d'infermeres que estiguin treballant en la prevenció del suïcidi a les 
Illes Balears, per crear llaços de connexió entre elles; i  millorar la qualitat de l'atenció a aquests pacients i familiars i disminuir 
l'estigma social entorn de la conducta del suïcidi.

Sessió “Sobreviure al suïcidi: l’atenció a l’entorn pròxim després d’una conducta suïcida”. 9 de març.

Aquesta trobada es va dividir en dues parts; la primera va ser una reunió entre la comissió i els membres de l’Associació de 
Familiars i Amics Supervivents del Suïcidi a les Illes Balears (AFASIB) per conèixer de prop la seva feina, i explorar possibilitats de 
col·laboració i ajuda.

En la segona part, la presidenta de l’associació, Xisca Morell, va donar a conèixer a les infermeres de Balears tots els recursos que 
hi ha a la Comunitat per atendre a les persones que han sobreviscut al suïcidi o als qui han patit un cas de forma propera.

Activitats

Sessió “Abordatge de la conducta suïcida en els centres educatius de Balears”. 8 de juny.

La Comissió per a la prevenció de la conducta suïcida va convidar a Pilar Gallego, infermera especialista en salut mental i gestora 
de casos en CoorEducaSalutMental, un programa del Servei de Salut que té l’objectiu de garantir l'abordatge integral dels menors 
en risc de conducta suïcida mitjançant la coordinació entre els diferents professionals de tots els àmbits assistencials.

Amb aquesta sessió es va informar dels recursos amb els quals compten els centres educatius i les infermeres, així com dels 
protocols que s’han de seguir una vegada s’ha detectat un possible cas.

https://infermeriabalear.com/ca/2022/03/10/coiba-se-reune-con-afasib
https://infermeriabalear.com/ca/2022/06/13/sesion-prevencion-conducta-suicida-menores
https://infermeriabalear.com/ca/comision-prev-suicidio/
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La Comissió ha organitzat un cicle de formacions sobre la prevenció i el maneig de la conducta suïcida dirigides a infermeres de 
Balears. Aquest cicle es va oferir en dues modalitats: en línia i presencial.

El primer curs es va centrar en la “Sensibilització en prevenció de la conducta suïcida”. En ell, les infermeres adquiriren 
coneixements específics al voltant dels factors de risc i els factors protectors, els col·lectius vulnerables, les senyals d’alerta i les 
pautes d’actuació davant una amenaça suïcida.

La segona part de la formació va consistir en un curs avançat anomenat “Conducta suïcida: característiques, prevenció i maneig 
extrahospitalari” on s'aprofundí en coneixements específics de la conducta suïcida i pautes per l’atenció fora de l’hospital. 

Formacions

Es va realitzar una enquesta per tal de conèixer l'interès i el nivell de coneixement de les infermeres de Balears al voltant el suïcidi 
i així poder oferir activitats en conseqüència, com per exemple fou el cicle de cursos mencionat.

Enquesta "Què saps de la conducta suïcida"?

Cursa i marxa solidària: el 10 de setembre la Comissió va col·laborar en la IV Cursa i Marxa per la Prevenció del Suïcidi 2022, amb 
motiu del seu Dia Mundial. Aquesta cursa va ser organitzada per l’Associació AFASIB, l’Associació Estel de Llevant i l’Ajuntament 
de Manacor. Els membres de la Comissió, a més d'ajudar en l'organització, van fer de voluntàries durant el dia de la cursa. A més, 
el COIBA va fer camisetes per a totes les infermeres inscrites.

458 persones varen córrer en aquesta cursa per contribuir en la prevenció del suïcidi mitjançant la sensibilització.

Participació de la coordinadora de la comissió com a membre del comitè avaluador dels premis Periodismo Responsable de 
l’Asociación Papageno i l’Escuela Andaluza de Salud Pública – 14 de setembre. Aquests premis tenen l’objectiu de fomentar bones 
pràctiques periodístiques a l’hora de informar sobre el suïcidi i es celebraven per segon any.

Taller d'autocura per a membres d'AFASIB – 28 de novembre: les infermeres de la Comissió de Prevenció de la Conducta Suïcida 
varen impartir aquest taller, destinat a membres de l’Associació de Familiars i Amics de Supervivents del Suïcidi de les Illes Balears 
(AFASIB). A més d’oferir eines per tenir cura d’un mateix, va ser un espai on resoldre dubtes per part de professionals altament 
qualificats. 

Altres activitats
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GRUP DE FEINA PER AL DESENVOLUPAMENT
DE LES ESPECIALITATS INFERMERES 

COMISSIÓ D’ACREDITACIÓ EN CONDUCTES ADDICTIVES 

El COIBA ha creat com a sistema de reconeixement propi el diploma d'acreditació en conductes addictives amb la intenció 
d'aportar garanties a les condicions de la pràctica professional en aquest àmbit. Aquest sistema serveix per avalar els 
coneixements aconseguits per professionals infermeres en aquesta matèria i permet l'obtenció d'un diploma d'acreditació per a la 
pràctica infermera en les consultes d'atenció a conductes addictives.  

La Comissió d’Acreditació de Conductes Addictives és l’equip de feina responsable de gestionar aquest sistema d’acreditació i 
l’obtenció d’aquest diploma. Està format per: María José Sastre, coordinadora; Raquel Muñoz, secretària; Carmen Gonzalvo i Rosa 
González.

Les col·legiades i col·legiats que vulguin sol·licitar el diploma poden presentar la seva sol·licitud presencial o telemàticament i tota 
la documentació serà valorada i analitzada per la Comissió segons els criteris establerts.

Activitats realitzades durant 2022: 

Reunió per revisar l’estratègia de cures del Servei de Salut. Les consideracions es varen enviar posteriorment a l’IBSalut 
juntament amb altres aportacions.

II Jornada de benvinguda a les IIR – 9 de juny. Una vegada les noves infermeres internes residents havien triat la seva plaça, 
el COIBA va organitzar aquesta jornada, connectant les tres seus de forma virtual. L’objectiu és donar la benvinguda als nous 
IIRs, detallant que pot fer el seu Col·legi per elles i informant-les de tots els serveis que posem a la seva disposició.

https://infermeriabalear.com/ca/acreditacion-conductas-adictivas
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4. El COIBA al teu costat
ASSESSORIES

ASSESSORIA JURÍDICA 

Aquest servei es posa a l’abast de tots els nostres col·legiats i col·legiades, de forma gratuïta, per resoldre els dubtes que puguin 
tenir pel que fa a temes laborals. És necessari concertar cita amb el lletrat, José María Fernández Puerto, que atén presencial o 
telefònicament, segons les preferències i la localització de cada persona. Durant 2022 s’han atès 461 consultes jurídiques, de les 
quals 385 han estat telefòniques i 76 presencials. 

Els principals motius dels usuaris per acudir a aquesta assessoria són: 

1. Dubtes relacionats amb les oposicions.
2. Temes relatius a la borsa de treball.
3. Competències professionals de les infermeres.

A més de l’atenció als col·legiats, l’assessor José Mª Fernández Puerto també ha participat a vàries reunions de la Junta de Govern, 
ha assistit a declaracions davant el Jutjat i celebracions de judicis per assumptes seguits a instància del COIBA o en defensa d’un 
col·legiat. 

ASSESSORIA PSICOEMOCIONAL 

Aquest servei va néixer com a una resposta necessària per ajudar, de forma confidencial i gratuïta, a totes les infermeres 
col·legiades del COIBA. L’objectiu és ajudar a afrontar de forma saludable problemes de l'entorn laboral que generen estrès i 
malestar, així com suport en moments complicats.

Com a novetat, aquest any s’ha incorporat l’atenció psicoemocional presencial a Menorca i el servei, que fins ara es feia 
exclusivament de forma telefònica, també s’ofereix  a la seu de Maó.

Les assessores són Patricia García-Pazo, psicòloga que atén a les col·legiades de Mallorca i Eivissa i Formentera; i Maite Hernández, 
encarregada de les de Menorca. Entre les dues han fet 28 sessions on s’han atès a infermeres per diverses situacions, la majoria 
que alteraven la seva vida quotidiana, algunes amb baixes laborals, i d’altres relacionades amb assetjament psicològic o 
sobrecàrrega de feina.

Assessoria jurídica
Assessoria psicoemocional
Assessoria recerca

412
23
5

14
3
1

35
2
0

461
28
6

ASSESSORIA DE RECERCA     

Les col·legiades i col·legiats del COIBA tenen a la seva disposició una Assessoria de Recerca que els hi pot donar suport davant 
qualsevol activitat relacionada amb la investigació, sobretot per a aquells que estant començant. 

Aquesta assessoria l’ofereix Joan E. De Pedro Gómez i, al llarg de l’any, el total d’intervencions dutes a terme s’ha duplicat respecte 
a l’any anterior, amb un total de 6.

https://infermeriabalear.com/ca/asesoria-juridica
https://infermeriabalear.com/ca/asesoria_psicoemocional
https://infermeriabalear.com/ca/asesoria-de-investigacion
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Després que al dos darrers anys s’obtàs per una limitació d’ofertes de treball a la comunitat autònoma, a febrer de 2022 s’han tornat 
a incloure també aquelles posicions vacants a nivell nacional i internacional. 

OFERTES DE TREBALL  

Residència
Mútua
Consulta privada
Hospital
Domicili
Formació
ONG
Altres
Totals

42
17
6

33
5
2
2
6

113

7
1
1

24
0
1
0
0

34

1
0
0
9
0
0
2
0
12

4
0
0
2
0
0
0
0
6

8
2
1
1
1
2
2
1

18

62
20
8

69
6
5
6
7

183

El COIBA té contractada una assegurança col·lectiva de Responsabilitat Civil Professional que cobreix a tots els col·legiats i 
col·legiades, i el pagament de la qual està inclòs en la quota col·legial. Al llarg de 2022 la pòlissa de cobertura col·lectiva ha estat 
subscrita amb l’asseguradora 'A.M.A. Seguros’. 

A final d’any, s’ha estat negociant amb una altra asseguradora amb la finalitat d'oferir als col·legiats i col·legiades millores 
notables en la cobertura en cas de sinistre. Concretament, s’ha cercat una companyia especialitzada en assegurances i gestió 
de riscos d'àmbit sanitari.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

El COIBA posa a disposició dels col·legiats i col·legiades, així com de les entitats interessades, els diferents espais de les seves seus.  

Durant 2022 s’ha cedit l’espai de manera gratuïta en 20 ocasions en les quals s’han celebrat reunions, formacions i tallers per part 
de les següents entitats: Associació ELA Balears, Asociación Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis), Associació Asperger 
de Balears, Sonrisa Médica i Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública.

Per altra banda, el Col·legi ha llogat l’aula de la seu de Palma a Laboratorios ConvaTec per una sessió informativa. 

CESSIÓ I LLOGUER D’ESPAIS  

El nostre tauler d’anuncis és un espai virtual a disposició de totes les col·legiades i col·legiats que tenen pisos o habitacions per 
llogar i les que cerquen habitatge.

En els darrers 12 mesos s’han publicat 20 anuncis, majoritàriament a Palma. Totes aquestes ofertes responen al criteri establert 
inicialment de que siguin preus assequibles per ajudar a fomentar l’arribada de professionals a les Balears i promoure l’habitatge 
digne. 

El tauler també està a disposició d’altres ofertes que els col·legiats i col·legiades vulguin penjar, ja que s’ha allotjat a la part pública 
de la web perquè tothom hi pugui accedir.

TAULER D’ANUNCIS 

Les xifres desglossades de 
vacants publicades al tauler 
d’anuncis durant 2022 han 
estat:

https://infermeriabalear.com/ca/ofertas-de-trabajo
https://infermeriabalear.com/ca/uso-de-espacios
https://infermeriabalear.com/ca/anuncios
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5. Ens feim visibles 
DIA DE LA INFERMERA

MALLORCA

Dia 12 de maig es va celebrar el 40 Dia Internacional de la Infermera al Pati de la Misericòrdia de Palma. Va ser la primera cerimònia 
celebrada sense mesures sanitàries estrictes per evitar brots de COVID19,  per la qual cosa va tornar a tenir l’estructura tradicional, 
així com el posterior fingerfood per a tots els assistents. A la mateixa cerimònia es varen entregar les insígnies d’or a les infermeres 
jubilades durant 2021-2022 i a les que compliren 25 anys de col·legiació.

A més d’aquestes insígnies, a la cerimònia també es va fer entrega dels premis:

Florence Nightingale a la infermera Esperança Ponsell en reconeixement de la seva trajectòria professional.

El premi de periodisme “Infermeria Visible”, en categoria audiovisual, a na Sílvia Portell del programa “Al dia” per una entrevista 
a la presidenta del COIBA.

L’accèssit del premi de periodisme “Infermeria Visible” a l’equip del programa Zoom, d’IB3 televisió, pel seu programa “Bateria 
baixa”.

Beca predoctoral “Florence Nightingale” a Aina Huguet per a estudis de doctorat en el marc del programa de Doctorat en Salut 
Global, Serveis de Salut i Atenció Sociosanitària a la UIB.
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MENORCA

Dia 13 de maig se va fer la celebració a Menorca, al claustre del Museu de Menorca (Maó).
Es va retre un merescut homenatge a les companyes i companys jubilats amb el lliurament de les insígnies d’or; als que al 2022 
complien 25 anys de professió, amb les insígnies d’argent, i en general a totes les infermeres de l’illa.

L’acte va començar amb una taula rodona que tractava sobre l’apoderament de les infermeres, a la que varen participar les 
infermeres Noemí Sansó, Bàrbara Duque i María Viña.

També es va fer entrega del Premi de Periodisme “Infermeria Visible” en la seva modalitat escrita, per primera vegada a una 
periodista de Menorca. Sònia Marquès es va fer amb aquest guardó per la seva entrevista a la professora Noemí Sansó.

EIVISSA I FORMENTERA

Pel que fa a la celebració de les Pitiüses, el Museu Monogràfic Puig des Molins va acollir la cerimònia per a les col·legiades d’Eivissa 
i Formentera. Aquest esdeveniment  va començar amb una visita guiada pel museu i glosses de benvinguda. 

Els assistents varen poder gaudir de la xerrada “El lideratge infermer més enllà de la gestió infermera” a càrrec del sotsdirector 
d’infermeria d’Atenció Primària d’ASEF, Jean Philipe Baena. 

Més tard, es van lliurar les insígnies d’argent i d’or i l’accèsit a la categoria escrita del Premi d’Infermeria Visible, que va ser per a la 
periodista Marta Torres, del Diario de Ibiza, per l’entrevista a la comare de l’Hospital Can Misses Raquel Navarro.

Les tres celebracions varen comptar amb un aperitiu posterior per a tots els assistents, acompanyat d’actuacions musicals diverses.
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Comunicació directa

Una de les prioritats de la Junta de Govern és que tots els col·legiats i 
col·legiades, com a principals destinataris del serveis col·legials, 
estiguin informats de totes les novetats. 

Aquesta comunicació interna es duu a terme a través de diferents 
canals: la plataforma principal és la pàgina web, la qual s’actualitza de 
manera constant en un exercici de màxima transparència; les 
notificacions generals es fan mitjançant mailings; i periòdicament 
s’envien butlletins informatius o de butlletins de formació, 
específicament orientats a difondre l’activitat formativa i donar a 
conèixer les accions més destacades. Durant 2022 s’han enviat 6 
butlletins de formació, 8 butlletins informatius i s’han fet 30 mailings. 

Projecte de millora digital

Seguint amb les millores iniciades els darrers anys i amb la motivació de fer el COIBA de cada vegada més accessible, el segon 
semestre de 2022 es va decidir canviar els proveïdors del servei informàtic. L’empresa triada va ser IslaIT Sistemes Informàtics.

Aquesta intenció de millora també ha passat per intentar fer més accessible i senzill l’ús de la nostra web per als col·legiats i 
col·legiades. En aquest sentit, vàrem crear uns vídeos tutorials que mostraven com fer els tràmits més freqüents, tal com la 
col·legiació online, la consulta del número col·legial, etc.

Aquests canals més interns i directes, es complementen amb una comunicació més informal a través dels perfils de xarxes socials 
del COIBA: Twitter (4.547 seguidors), a Facebook (2.704 seguidors), Instagram (1.433 seguidors) i Telegram (90 seguidors).

A més, per mantenir també un contacte menys virtual,  al llarg de l’any organitzem sessions, trobades, presentacions i tallers.

La nostra pàgina web és la eina principal de comunicació amb les col·legiades i col·legiats.  A través d’ella no sols informam 
d’actualitat laboral, sinó que també difonem el dia a dia del col·legi i activitats i informació de rellevància. Mitjançant ella, les 
col·legiades tenen a la seva disposició les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, la finestreta única per fer tràmits online: 
col·legiacions, inscripcions a cursos, etc.

ENS COMUNICAM AMB TU 

https://twitter.com/Coiba1
https://es-es.facebook.com/InfermeriaBalear/
https://www.instagram.com/coiba1
https://t.me/infermeriabalear
https://infermeriabalear.com/ca
https://vu.infermeriabalear.com/


Durant aquest any es va reprendre la posada en marxa de la revista col·legial i, al llarg de l’any, s’han publicat dos números. Aquesta publicació 
s’ha editat en format digital per tal de poder arribar al major nombre de persones possibles i inclou tant temes d’actualitat rellevants per a les 
infermeres de Balears, com reportatges i entrevistes per donar visibilitat al treball de les professionals en diferents àmbits. 
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Revista COIBA 

En el primer número ens vàrem centrar en fer visible la feina de les infermeres de salut pública i donar a conèixer la situació de les cures 
pal·liatives que duen a terme les infermeres a Balears, així com aprofundir més en la tasca de determinades especialitats infermeres.

Al segon número, que va sortir a final d’any, es va donar veu a infermeres que tenen cura de persones grans des de diferents àmbits, 
serveis, programes… també a les professionals que fan educació per a la salut mitjançant xarxes. I van passar un dia al centre d’inserció 
social per conèixer de prop la labor de la seva infermera referent. 

La revista del COIBA, a més de tot això, té algunes seccions fixes a través de les quals donam visibilitat a associacions de pacients i els 
seus familiars, així com un apartat que acosta als col·legiats els serveis i comissions que tenen a la seva disposició. 

Per tercer any consecutiu, s’ha convocat el concurs de dibuix per a les filles i fills dels nostres col·legiats. Una quarantena de nins i nines han 
participat enguany en una edició dedicada a la prevenció de les situacions de bullying als centres escolars. Els petits, entre 4 i 12 anys, havien 
de respondre gràficament a la pregunta “Què fas per ser un bon company o bona companya al teu col·legi?”.

Els tres guanyadors, un de cada categoria, varen recollir els seus premis a la seu del COIBA de Palma i varen inaugurar una exposició física, 
que es feia per primera vegada, de tots els dibuixos participants.

A més, aquests tres guanyadors i els altres 9 més votats formen el calendari COIBA 2023.

Concurs de dibuix 

https://infermeriabalear.com/ca/revista/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/12/21/premios-concurso-dibujo-buena-companera-colegio
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Ponències, xerrades i taules rodones

Molt conscients del paper que ha de jugar un col·legi professional a la societat com a representats de totes les persones del món 
infermer, a llarg de l’any es duen a terme un seguit d’accions destinades a conscienciar, educar per a la salut, divulgar, donat visibilitat 
a la importància de la infermera en la població i reforçar el seu rol social. Entre aquestes accions hi hauria: 

Jornada «Qualitat de vida amb Esclerosi Múltiple»- 27 de maig

El COIBA va organitzar aquesta jornada destinada a infermeres les quals 
en el seu dia a dia tracten a persones que pateixen Esclerosi Múltiple. A 
més, també es va obrir a infermeres o altres professionals de salut que 
volguessin ampliar els seus coneixements sobre aquesta malaltia, així 
com a persones que la pateixen i els seus familiars. La trobada va 
comptar amb dues taules rodones i dos tallers. 

Presentació del llibre ‘101 relatos de la enfermería’  - 15 de setembre 

El COIBA va organitzar a Palma la presentació d’aquest llibre, escrit per 
101 infermeres de tota Espanya. Per a la presentació es va comptar amb 
la participació de les 4 coautores de Balears, de la infermera impulsora i 
de la editorial Vinatea. L’acte de presentació es va celebrar a la biblioteca 
Can Sales i Campus Llibreria (UIB) es va encarregar de fer la venda de 
llibres.

Conferència al Club Diario de Mallorca “Pandèmia, pobresa i poder”, a 
càrrec d’Enrique Castro – 16 de febrer.

La infermera Enrique Castro ens va xerrar sobre en quin grau ha afectat la 
covid-19 als diferents nivells socioeconòmics i el paper que les infermeres 
han tingut a l'hora de gestionar les diferents crisis de ja dos anys de 
pandèmia. Aquest esdeveniment es va poder seguir en directe a través de 
www.coibatv.com.

Xerrada “Atenció i prevenció davant els accidents més freqüents en la 
infància”

Beatriz Riera, Gloria Arqueros, María Antonia Martorell i Susana Jordà, 
quatre infermeres pediàtriques, oferiren aquesta xerrada al voltant de com 
es poden prevenir els accidents més freqüents patits pels nins i, en cas 
que ocorrin, com reaccionar i atendre’ls correctament. La sessió va ser 
gratuïta i es va oferir tant presencialment com per streaming.

INTERACTUAM AMB LA SOCIETAT 

https://infermeriabalear.com/ca/2022/02/17/video-conf-enrique-castro-2022
https://infermeriabalear.com/ca/2022/05/03/jornada-em
https://infermeriabalear.com/ca/2022/04/07/video-de-la-charla-atencion-y-prevencion-ante-los-accidentes-mas-frecuentes-en-la-infancia
https://infermeriabalear.com/ca/2022/08/24/101-relatos-enfermeria-presenta-coiba/
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Accions de conscienciació

Des del COIBA, durant 2022 hem continuat amb la nostra proposta de ser 
l’altaveu de les persones que pateixen malalties i també de les associacions que 
les representen i donen suport. En aquest sentit, amb motiu dels dies 
internacionals que donen visibilitat a aquestes persones i les seves malalties, el 
COIBA ha contribuït a sensibilitzar la població amb diferents estratègies  
comunicatives; il·luminant i penjant elements gràfics a la façana i fent 
campanyes de conscienciació a través de xarxes socials. Així, dates 
assenyalades com el Dia Mundial de les Malalties Reumàtiques, el Dia de la 
lluita contra la SIDA, el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, entre d’altres, la 
seu del COIBA es va tenyir del color commemoratiu corresponent i es va vestir 
amb la pancarta que pertocàs. 

«D'infermeres i de paraules», trobada amb Núria Cuxart al COIBA – 2 
de novembre.

La infermera referent Núria Cuxart va visitar el COIBA per reflexionar 
sobre la relació complexa de les infermeres i les paraules que s’utilitzen 
per anomenar-les i com aquestes afecten al valor que dona la societat a 
la professió. 

Dia Mundial del Son – 18 de març
La nostra companya Milagros Figueroa, coordinadora de la Comissió de 
Cures Respiratòries, va preparar una infografia sobre la son dels nins 
durant l’hospitalització, segons un estudi canadenc.

Dia Internacional de la Infermera – 12 de maig
En col·laboració amb la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB, el glossador 
Macià Ferrer i il·lustrador Tolo Villalonga (ambdós infermers) vàrem crear un 
Auca infermera per mostrar l’evolució de la professió que cuida, investiga, difon 
i promou la salut.

https://infermeriabalear.com/ca/2022/10/25/de-enfermeras-y-de-palabras-encuentro-con-nuria-cuxart-en-el-coiba/
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Dia mundial de la presa de consciència de l’abús i el maltractament a les persones grans – 15 de juny
Tal i com hem detallat a l’apartat de la comissió pertinent, aquest dia es va fer una roda de premsa a la qual es va voler donar 
visibilitat als diferents tipus de maltractament que pateixen les persones d’edat i es va parlar de la sensibilització com una eina clau 
per acabar amb aquest maltractament.

Setmana Mundial de la Lactància Materna – De l’1 al 7 d’agost
Arrel del lema de 2022, que era “Impulsam la lactància materna: recolzant i educant”, vàrem crear una campanya en la qual cada 
dia es compartia una dada d’interès, a través de xarxes socials.

Primer Dia Internacional de la Infermera de Salut Mental – 1 de setembre
Ens vàrem sumar a la campanya feta per l’Asociación Española de Enfermería de Salut Mental i la Sociedade Portuguesa de 
Enfermagem en Saúde Mental per donar visibilitat al primer cop que es commemorava aquest dia. Es va fer tant difusió a través 
de xarxes socials com a través de mitjans de comunicació, que van fer reportatges especials amb motiu d’aquest dia.

Dia Mundial de la Salut Mental – 10 d’octubre
El COIBA, juntament amb el Fòrum d’Infermeres de Salut Mental d’AEESME / Illes Balears i la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de 
la UIB, va elaborar dos decàlegs amb consells per millorar la nostra salut mental i la de les persones del nostre voltant. 

Dia Mundial de la Malaltia Pulmonar Obstructiva – 16 de novembre
El COIBA s’uní aquest dia creant una guia informativa sobre la malaltia. Aquesta guia es va crear a través de les recomanacions del 
blog quenotefalteelaire.com, escrit per la coordinadora de la comissió de Cures Respiratòries, Milagros Figueroa.

Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers la Dona – 25 de novembre
La violència masclista té moltes cares i des del COIBA es va donar visibilitat a tots els tipus de violència per contribuir a no baixar 
la guàrdia. Això es va fer amb una infografia que recollia les situacions més habituals.
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Durant 2022 s’ha continuat amb la tasca de creació de contingut audiovisual com a eina per a l’educació per a la salut i autocura de la 
població. Cada quinze dies s’ha compartit a Instagram un tip infermer amb diverses temàtiques, en col·laboració amb la infermera 
comunitària Ana Otero, qui ja conta amb una comunitat de seguidors amb el seu perfil @anaotero_mienfermera. Els temes que s’han 
desenvolupat durant els 12 mesos de 2022 són: 

Ús i abús de pantalles
Osteoporosi
Com fer un test d’antígens
Administració d’heparina
Què fer en cas de febre
Higiene en persones amb mobilitat reduïda
Bon ús de cambres d’inhalació
Autocura per a cuidadors (part 1 i 2)
Administració d’insulina per a principiants
Exercici per a persones amb diabetis
Evitar la deshidratació
Protegir-te del sol (part 1 i 2)
Picades d’insectes i animals en l’estiu
Consells per millorar la teva salut mental
Control del colesterol
Control de la Hipertensió
Sarna
Refredat comú
Dermatitis
Nadal i colon irritable

Tips infermers

Presència als mitjans de comunicació convencionals

Els mitjans de comunicació també han estat una eina recurrent que ha permès donar visibilitat a les infermeres de Balears i al 
Col·legi que les representa. A través de l’enviament de notes de premsa i la relació directa amb els periodistes s’ha contribuït a 
fer cada vegada més visible el paper de les infermeres així com temes d’actualitat del món infermer: desenvolupament de les 
especialitats, de les competències infermeres, posicionaments i opinió del Col·legi envers diversos temes, reivindicacions…  

Sempre que hi ha hagut esdeveniments o activitats públiques al COIBA s’ha convidat als mitjans de comunicació. D’aquesta 
manera, s’apropa cada vegada més a les infermeres i tot el seu treball  a la societat, contribuint a que cada vegada la figura i el paper 
de la infermera sigui més conegut i reconegut.

El COIBA crea un canal de notificaciones de 
maltractament a les persones grans

Sessió al COIBA “Abordatge de la conducta 
suicida en centres escolars”  

https://www.rtve.es/play/videos/informatiu-balear/segona-edicio-15-06-2022/6627002/
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/06/08/pilar-gallego-riesgo-suicidio-adolescentes-67064948.html
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Presentació llibre
 “101 relatos de la enfermería”

Es celebra el Dia de la Infermería de 
Salut Mental

Miquel Bennassar, 
primer catedràtic d’Infermeria

de les Illes Balears

La pandèmia passa factura, amb 
major irritabilitat i agressivitat dels 

pacients cap a les infermeres 

Col·laboració anual amb Salut i Força
La col·laboració amb aquesta revista, que es distribueix als centres sanitaris i un grapat d’institucions, ha continuat durant 2022, centrada 
en la versió escrita. Al llarg de l’any, les dues pàgines han estat una plataforma que ha permès donat visibilitat a projectes menys 
coneguts de les infermeres de Balears i, aprofitant el seu abast, hem aconseguit arribar als ciutadans i fer educació per a la salut.

La dinàmica de la col·laboració al llarg de l’any ha estat dedicar una pàgina a donar veu a una infermera a través d’entrevistes en primera 
persona i l’altre, a temes d’actualitat sanitària des de la perspectiva infermera. 

Gràcies a aquesta col·laboració, les infermeres també comptàrem amb un espai preferent en el programa de Fibwi Salut i Força. 

https://ib3.org/carta?programId=d4769923-37d8-47fb-9d56-5664e37a9771
https://ib3.org/dia-internacional-de-la-infermeria-de-salut-mental
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Conveni COIBA - RAMIB
El COIBA continua aquesta col·laboració, amb la qual patrocina un premi 
anual atorgat per la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, al 
millor estudi de recerca en infermeria en qualsevol dels seus àmbits. El 
projecte guanyador d’aquest any ha estat “Paper de la infermeria del 
treball en la detecció precoç de persones amb alt risc de resistència a la 
insulina”, dels següents investigadors: Maria Gil Llinàs, P. Estades Janer, Y. 
Perelló Alonso, C. Ragosín Sepúlveda i E. Rosselló Janer (Son Llàtzer).

Conveni COIBA i PalmaEsports
a través d’aquest conveni, per segon any consecutiu, es financen dues 
beques anuals per tal que un nin i una nina tinguin accés al programa 
socioeducatiu-esportiu d’integració a través de l’esport.

Convenis i col·laboracions

Concurs Clipmetratges: 
7è Concurs de pòsters i clipmetratges de prevenció de consum de tabac 
en joves: el COIBA col·labora anualment amb aquesta iniciativa 
mitjançant suport econòmic i com a membres del jurat. Aquest concurs 
promogut pel PADIB té l’objectiu d’implicar i fer partícips els joves de les 
Illes Balears en el disseny de material gràfic i audiovisual en la prevenció 
del consum de tabac, a partir de processos de reflexió crítica sobre 
els riscs derivats del consum de tabac. Hi poden participar els alumnes 
de  5è i 6è d’EP, ESO i els de FP bàsic.

A més, el COIBA té relació permanent amb entitats com l’Associació Espanyola Contra el Càncer i Sonrisa Médica i al llarg de l’any dona 
visibilitat i suport a les diferents accions que duen a terme dins del seu àmbit d’actuació.

Per veure tots els convenis vigents del COIBA amb altres entitats, consulta el Portal de Transparència.

https://infermeriabalear.com/ca/convenios-2/
https://infermeriabalear.com/ca/2022/01/28/varias-enfermeras-premiadas-por-la-ramib
https://infermeriabalear.com/ca/2021/12/21/el-coiba-beca-a-dos-ninos-del-programa-socioeducativo-de-palma-esports
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IV Concurs fotogràfic de lactància materna de Menorca (setembre): 
amb la intenció de donar suport i promocionar la lactància materna, 
vàrem aportar l’import íntegre del primer premi d’aquest concurs (150€), 
organitzat per la BPSO de Lactància Materna de l’Àrea de Salut de 
Menorca.

I Jornada Balear de la Persona Ostomitzada. 6 i 7 d’octubre, Menorca: el 
grup BPSO de l’Àrea de Salut de Menorca va organitzar aquesta trobada,
dirigida a infermeres i TCAEs. El COIBA va aportar 150€ per al concurs
de pòsters corresponent.

51ª Asamblea de la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería. 
20 d’octubre: el 2022 aquesta assemblea s’ha celebrat a Palma i el 
COIBA va voler col·laborar, aportant material, merchandising propi i 
finançament (1000€) per a la seva organització.

Col·laboracions puntuals: 

Congrés d’AEETO: el Col·legi va col·laborar amb el XX Congrés Nacional 
de la Asociación Española de Enfermería en Traumatología y Ortopedia, 
celebrat a Palma (del 2 al 4 de novembre), finançant els tres premis 
(1200€) que reconeixien els millors treballs científics en diferents 
formats.

Taller “En família” d’ELA Balears i COIBA: maneig de la disfàgia per a 
cuidadors i persones amb ELA. El COIBA va respondre una petició que li 
va proposar aquesta associació per organitzar formacions sobre 
alimentació en persones amb aquesta condició. S’han oferit 3 tallers 
durant el darrer trimestre de l’any, impartits per les infermeres José Varela 
i Úrsula Sánchez, dels quals va assumir el cost el Col·legi.

https://infermeriabalear.com/ca/2022/11/11/el-coiba-colabora-con-el-xx-congreso-nacional-de-la-asociacion-espanola-de-enfermeria-en-traumatologia-y-ortopedia
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Les infermeres estan representades i participen en diferents òrgans de decisió i consulta de les institucions insulars, autonòmiques 
i nacionals. Aquestes són les principals:

Govern de les Illes Balears

Conselleria de Salut: Consell de Salut
El Consell de Salut és l’òrgan superior de participació comunitària i consulta del sistema sanitari públic de les Illes Balears, 
adscrit a la conselleria competent en matèria de sanitat.
La composició i el règim de funcionament d’aquest òrgan es determina per reglament, el qual assegura la participació dels ens 
territorials de les Illes Balears, de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, dels col·legis professionals 
d’àmbit sanitari i dels representants d’entitats ciutadanes relacionades amb la salut, així com de les associacions de 
consumidors i usuaris.
Representants del COIBA: M. José Sastre Perea (titular) i Raquel Muñoz Arenas (suplent).

Conselleria de Salut: Comissió de Formació Continuada 
La Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears és l’òrgan competent que revisa el 
procediment d’acreditació i les activitats de col·laboració i avaluació que duen a terme els experts avaluadors, així com les 
indemnitzacions que se’n deriven.
Representants del COIBA: Francisco Ferrer Cruz (titular) i Araceli Navas Casillas (suplent).

ENS RELACIONAM AMB LES INSTITUCIONS 

La segona edició de les ajudes per a Projectes Socials del COIBA ha comptat amb 13 sol·licituds de diferents associacions interessades.  
Aquesta convocatòria té l’objectiu de donar suport a iniciatives que contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones en situació 
de vulnerabilitat i a prevenir l’aïllament i exclusió social. 

Un jurat extern va decidir que l’ajuda, de 5000€, es va atorgar al projecte “Educar es salud en Fibrosis Quística” de l’Associació Balear de 
Fibrosi Quística.

El mes de setembre es va publicar la tercera convocatòria, que es resoldrà a principis de 2023.

Projecte Social

https://infermeriabalear.com/ca/2022/03/14/la-asociacion-balear-de-fibrosis-quistica-recibe-el-premio-a-proyectos-sociales-del-coiba
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Conselleria de Salut: Comitè d’Ètica Assistencial de les Illes Balears
El Comitè d’Ètica Assistencial de les Illes Balears és l’encarregat de promoure l’adopció de mesures adequades per vetlar per 
la dignitat, l’autonomia, la integritat i altres drets i llibertats fonamentals de les persones en l’atenció sanitària. Així mateix, ha 
de propiciar el debat públic i especialitzat en relació amb l’ètica, l’atenció sanitària i la recerca en matèria d’ètica, amb l’objectiu 
de documentar les opinions, les actituds i les respostes.
Representant del COIBA: Jesús Tomás Monge.

Conselleria de Salut: Observatori de l’Oficina de Salut Mental de les Illes Balears (OSMIB)
Carmen Gonzalvo Oller, com a infermera de salut mental externa a la Junta de Govern, representa al COIBA en aquest 
observatori com a col·laboradora per a l’elaboració del nou “Pla Estratègic pel Benestar Emocional 2023-29”

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació: Comitè d’Ètica 
El Comitè d’Ètica de Serveis Socials de les Illes Balears és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, interdisciplinari i 
independent d’assessorament de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, dels serveis i professionals de serveis socials o de 
qualsevol ciutadà.
Les finalitats del Comitè són sensibilitzar el personal dels serveis i els centres respecte de la dimensió ètica en la pràctica que 
desenvolupen, garantir el dret de les persones al respecte a la seva personalitat, dignitat humana i intimitat, sense cap 
discriminació, i identificar, analitzar i avaluar els aspectes ètics de la pràctica social.
Entre les seves funcions, figura emetre informes i recomanacions sobre la tipologia de casos sorgits en la pràctica dels serveis 
socials.
Representants del COIBA: Rosario Serra Soler (titular), Maria José Sastre Perea (suplent).

Grup de treball interdisciplinari sobre subjeccions en salut mental (comitè d’Ètica de Serveis Socials. Conselleria Serveis 
Socials i Esports)
Titular: José Manuel García Mena

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació: Consell de Serveis Socials 
El Consell de Serveis Socials de les Illes Balears és l’òrgan consultiu i de participació social en matèria de serveis socials en 
l’àmbit de les Illes Balears. Està adscrit a la conselleria competent en matèria d’afers socials i està constituït pels representats 
del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars, dels ajuntaments, de les associacions de persones usuàries, de les 
entitats que col·laborin en la gestió de serveis socials, de les entitats representatives dels interessos de la ciutadania, dels 
col·legis professionals, de les organitzacions patronals i sindicals més representatives i de la UIB. El Consell de Serveis Socials 
es va crear l’any 2009, arran de l’aprovació de la Llei de serveis socials de les Illes Balears, amb la voluntat d’incorporar la 
societat civil i els agents socials en la presa de decisions en aquest àmbit.
Representant del COIBA: Rosario Serra Soler (titular), Maria José Sastre Perea (suplent).

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació: Consell d’Infància i Família de les Illes Balears (CIFIB) 
El Consell d’Infància i Família és un espai de debat i cooperació entre les institucions i els distints àmbits de la societat per 
respondre a les problemàtiques actuals i futures en matèria d’infància i família.
Representants del COIBA: Susana Jordà Martí (titular) i Araceli Navas Casillas (suplent).

Conselleria de presidència: Institut Balear de la Dona (IBDona). Observatori per a la Igualtat 
L’Observatori per a la Igualtat és un òrgan assessor i consultiu que té com a finalitat la recerca, l’anàlisi i la difusió d’informació 
periòdica i sistemàtica en matèria d’igualtat. La seva tasca, a través del seguiment d’indicadors sobre l’evolució de les 
desig¬ualtats entre dones i homes, serveix per millorar la presa de decisions, la planificació i l’avaluació de les polítiques 
públiques des de la perspectiva de gènere, així com també per determinar quines actuacions s’han de prioritzar.
Representants del COIBA: Araceli Navas Casillas (titular) i M. Carme Vidal Mangas (suplent).
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Consell de Mallorca 

Consell de Serveis Socials. Observatori de les Persones Majors 
El COIBA està representat a l’Observatori de les Persones Majors, pertanyent a l’IMAS, en les comissions següents: 

Promoció de l’autonomia, a través del Grup de treball de promoció d’oportunitats de salut de les persones majors, en què 
s’ha elaborat un catàleg d’activitats i recursos per a la promoció de l’envelliment actiu i saludable que es duen a terme a 
la nostra comunitat.
Atenció a la dependència. Té com a objectiu la integració entre sanitat i serveis socials per millorar la coordinació 
sociosanitària.
Protecció als majors. Aquesta comissió treballa a través de quatre eixos: la detecció, l’avaluació, la valoració i la intervenció 
de les persones grans que estan en risc o pateixen maltractaments.

Representants del COIBA: Rosario Serra Soler (titular), Raquel Muñoz Arenas (suplent).

Direcció insular d’Infància i família: Observatori de la Infància i l’Adolescència
L’Observatori de la Infància i Adolescència de Mallorca va néixer amb l’objectiu de contribuir al foment i respecte dels drets 
dels menors, així com de dur a terme investigacions i estudis per tal de conèixer l’estat de la població infantil i adolescent de 
Mallorca i proposar polítiques socials encaminades a millorar els diferents àmbits que afecten aquest col·lectiu.
Representants del COIBA: Susana Jordà Martí (titular) i Araceli Navas Casillas (suplent).

Consell Insular de Menorca

Ple del Consell de Serveis Socials
La finalitat d’aquest consell és promoure la participació en temes de benestar social de diferents col·lectius, com són el Fòrum 
de la Immigració de Menorca, el Consell de la Joventut de Menorca, el Consell Assessor de la Dona, el Consell de la Gent Gran, 
el Fons Menorquí de Cooperació, la Federació de Pares i Mares, la Federació d’Associacions de Veïns, Creu Roja, Càritas i els 
sindicats UGT i CCOO, a més de col·legis professionals i, per descomptat, amb la implicació activa de les diferents 
administracions públiques: IB-Salut, ajuntaments i Consell Insular.
Representants del COIBA: Purificación Luna Gallardo (titular) i Senda Ramírez Sánchez (suplent). 

Eivissa i Formentera

Conselleria de Salut: Consell de Participació Ciutadana de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera
El Consell de Salut és un òrgan consultiu i de participació de diferents estaments de la societat.
Les seves funcions són propiciar la col·laboració i la participació ciutadanes en el Servei de Salut a fi que les actuacions 
d’aquest ens es desenvolupin atenent les necessitats socials, les  possibilitats econòmiques del sistema públic sanitari i les 
prioritats que s’estableixen.
Representants del COIBA: Mónica Yern Moreno (titular) i Edurne Miró (suplent).

Consejo General de Enfermería

Grup de Transparència i Grup socioprofessional.
Representant del COIBA: Maria José Sastre Perea
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GENER
Dia 10: Entrevista a Maria José Sastre amb Sílvia Portell al programa Al dia d’IB3 ràdio. 
Dia 27: Sessió inaugural de l’Any Acadèmic RAMIB on es lliurà un premi a la millor recerca infermera patrocinat pel COIBA, i el Dr. 
Miquel Bennasar va rebre la medalla com a “acadèmic corresponent nacional per elecció” i va passar a formar part de l’Acadèmia. 
La presidenta del COIBA assisteix a la cerimònia.

FEBRER
Dia 7: Reunió de seguiment i coordinació entre tots els presidents de les juntes insulars del COIBA. 
Dia 8: La presidenta es reuneix  amb la regidora de Turisme, Sanitat i Consum de l’Ajuntament de Palma, Elena Navarro Duch, i el 
director general de Sanitat i Consum, Joaquín de María Arrebola, per reivindicar que les infermeres puguin optar al llocs de “Cap de 
Servei” de Cort, que actualment està limitat a la categoria professional A1. Maria José Sastre exposa que el perfil i les funcions de 
la convocatòria publicada encaixen perfectament amb les competències i capacitats de les infermeres

Dia 9: La presidenta participa en el programa d’IB3 Ràdio “Es Replà” 
Dia 10: Signatura del conveni mitjançant el qual es crea la beca predoctoral 
Florence Nightingale a la UIB. Assisteixen  a l’acte el doctor Jaume Carot, rector 
de la UIB; María José Sastre, presidenta del COIBA; el doctor Maurici Mus, 
vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent; la doctora Ana 
María Rodríguez, directora de l´Escola de Doctorat; la doctora Noemí Sansó, 
directora del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia; i el doctor Miquel 
Bennasar, coordinador del Programa de Doctorat Salut Global, Serveis de Salut 
i Atenció Sociosanitària de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i membre de 
la Junta del COIBA.

Dia 16: Conferència al Club Diario de Mallorca “Pandèmia, 
pobresa i poder” a càrrec d’Enrique Castro organitzada pel 
COIBA.

AGENDA INSTITUCIONAL
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Dia 28: Assistència a la reunió de la Comissió de Transparència del CGE. 
Dia 29: Reunió amb infermeres de l’IMAS que atenen a persones amb conductes addictives i requereixen l’assessoria del Col·legi 
per avançar cap a aconseguir una capacitació oficial que els acrediti en aquesta àrea.
Dia 30: Assistència a l’acte d’investidura Doctora Honoris Causa d’Helena Maleno Garzón a la UIB. 
Dia 31: Presentació del conte d’Esperança Ponsell i Patricia Garcia “La curiositat d’en Joan” al centre Flassaders., organitza el COIBA. 

Dia 17: Cafè debat sobre competència política amb 
Enrique Castro organitzat pel COIBA. 

Dia 18: Reunió al COIBA amb membres de l’IDISBA, Miquel 
Fiol i Daniel López. Per part del Col·legi assisteix la 
presidenta.

Dia 21: Assistència de la presidenta a la reunió de la Comissió de Transparència del CGE. 
Dia 23: La vicepresidenta Raquel Muñoz assisteix en delegació de la presidenta, Maria José Sastre, al Consell de Salut de les Illes 
Balears. 

MARÇ
Dia 7: La presidenta del COIBA es reuneix amb el director infermer de la Policlínica Juaneda Miramar, el Sr. Antoni Serra. 
Dia 14: La presidenta va a la seu de l’Associació Balear de Fibrosi Quística a fer entrega del II Premi COIBA a Projectes socials i visita 
les instal·lacions. 
Dia 15: La presidenta assisteix a la presentació de materials psicoeducatius per infants amb problemes de salut mental organitzat 
pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Balears. 
Dia 16: La presidenta acudeix a la presentació del XX Congrés d’AEETO a l’Hospital Universitari de Son Espases. 
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ABRIL
Dia 5: La presidenta assisteix a l’Assemblea Informativa del CGE. 
Dia 6 d’abril:  La presidenta de la Junta Insular d’Eivissa i Formentera, Mónica Yern, assisteix als Premis Onda Eivissa i Formentera 
on es premia als sanitaris. 
Dia 8: Reunió de la presidenta amb l’Associació per la Incontinència anal (ASIA). 

Dia 27: Presentació Llibre i Debat "¿HABLAMOS DEL SUICIDIO? Organitzat pel COPIB. 
Dia 28: Reunió amb membres de Fundació Sanitària. 
Dia 28: La presidenta del COIBA i la presidenta de la Junta Insular d’Eivissa i Formentera mantenen una reunió de seguiment i 
coordinació.
Dia 29: Els presidents de les juntes insulars de Menorca i Eivissa i Formentera i equip de comunicació es reuneixen per a preparar 
la celebració del Dia de la Infermera. 

MAIG
Dia 2: La presidenta del COIBA i la presidenta de la junta insular d’Eivissa es reuneixen amb la consellera de Salut i Consum, Patricia 
Gómez, per abordar la situació  de les infermeres d’Eivissa i Formentera. Entre d’altres, s’exposa la necessitat de més 
desenvolupament professional, accés de les infermeres a llocs de gestió, etc.
Dia 6: Assistència de la presidenta del COIBA a la IV Jornada Pacient Actiu a l’Hospital Son Llàtzer. 
Dia 10: Maria José Sastre acudeix a la conferència “El valor del liderazgo enfermero en la pandemia SARS-COV2”  impartida per 
Maria Viña a l’Hospital Sant Joan de Déu. 
Dia 11: La vicepresidenta del COIBA, Raquel Muñoz, assisteix a la Gala d'Infermeria d'Atenció Primària al Castell de Bellver. 
Dia 12: La presidenta del COIBA assisteix a la inauguració de l’exposició “Infermeres, la força invisible d’una professió” organitzada 
per l’Ajuntament de Marratxí, al Centre de Salut Martí Serra. 

Dia 26: Assemblea General Ordinària 2022 al COIBA. 

Dia 12: Dia de la Infermera al Pati de la Misericòrdia a 
Palma.

S’entrega el Premi Florence Nightingale a la trajectòria a 
Esperança Ponsell. 

Dia 13 de maig: Dia de la Infermera a Menorca en el 
Claustre del Museu de Menorca.
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Dia 13: Participació de Maria José Sastre a la Jornada de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica celebrada al COMIB. 
Dia 19: Tercera reunió del  grup socioprofessional del CGE. 
Dia 25: Participació de la presidenta del COIBA a la comissió de Cures a la Gent Gran del COIBA, amb l’assistència de Julia Gallo. 
Dia 27: Dia de la Infermera a Eivissa al Museu Necròpolis al Puig des Molins amb la participació de la Consellera de Salut i Consum, 
Patricia Gómez. 

Dia 27: Ian Blanco i Xisco Ferrer assisteixen en representació del COIBA a la II Jornada d'Infermeria de Pràctica Avançada a 
l’Hospital Universitari Son Espases. 
Dia 30: I Jornada del Comitè d'ètica assistencial de les IB baix el lema Mirada ètica sobre la pandèmia i el seu ensenyament, 
celebrada a la UIB. Assisteixen la presidenta del COIBA, la vocal comare del COIBA i el coordinador de la comissió deontològica 
del COIBA, Maria José Sastre, Araceli Navas i Pedro Martin, així com Jesús T. Monge, com a vocal del CEAIB designat pel COIBA.
Dia 30: Assistència d’Ian Blanco en representació del COIBA, a la Gala de la Salut de la Conselleria de Salut. 
Dia 31: Presentació de la presidenta del COIBA de la Conferència "Enfermeras, la fuerza invisible de una profesión" de Gloria 
Gallego, organitzada per l’Ajuntament de Marratxí i celebrada a l’Institut de Son Llebre.

Dia 8: Conferència al COIBA “Abordatge de la conducta suïcida als centres educatius de Balears” 
Dia 9: La presidenta assisteix a l’acte inaugural del Congrés SECPAL 2022 PALMA 

Dia 27: Jornada «Qualitat de vida amb Esclerosi 
Múltiple». 

JUNY
Dia 4: Maria José Sastre presenta el llibre “Conflicto Interpersonal” d'Antonia Pades i Natalia Romero a la Fira del Llibre de Palma. 

Dia 6: La presidenta del COIBA intervé en la ‘Jornada 
Sortides Professionals en Infermeria’ de la UIB.
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Dia 13: Curs de prescripció infermera per a recents graduats organitzat per la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, el Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears i la Conselleria de Salut del Govern Balear. La presidenta del COIBA dona la 
benvinguda.
Dia 14: Sessió de feina entre la presidenta del COIBA i Rosamaria Alberdi per revisar el Protocol Integral d’atenció sanitària de 
persones trans* a les Illes Balears.
Dia 15: Rosa  González Casquero acudeix en representació del COIBA a l’Acte de Cloenda del curs 2021-22 de l’Acadèmia Mèdica Balear. 
Dia 16: Reunió de la presidenta del COIBA amb la nova sotsdirectora de cures assistencials, Toñi Ballesteros. 
Dia 17: Curs “Biomecànica Matern-fetal Intrapart” impartit al COIBA.  Maria José Sastre dona la benvinguda.

Dia 13: Acte de graduació de les noves infermeres a la UIB. La presidenta del COIBA assisteix a la celebració.

Dia 19: La presidenta de la Junta Insular d’Eivissa i Formentera, Mónica Yern, acompanya a les noves infermeres a l’acte de graduació 
de la UIB d’Eivissa i Formentera. 
Dia 19: Reunió de la presidenta del COIBA amb representants de la “Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería”. 
Dia 20: Reunió de la presidenta i vicepresidenta del COIBA, Maria José Sastre i Raquel Muñoz, amb la directora infermera d’Atenció 
Primària, Consu Méndez. 
Dia 22: El president de la Junta Insular de Menorca, Senda Ramírez, assisteix a l’acte de graduació de les noves infermeres a la UIB 
de Menorca. 
Dia 27: Participació de Raquel Muñoz al curs de prescripció infermera. 
Dia 27: Mónica Yern, presidenta de la Junta Insular d’Eivissa i Formentera, assisteix a la constitució del Consell Insular de Serveis 
Socials d’Eivissa. 

Dia 9: Jornades de benvinguda i portes obertes per a les 
noves infermeres residents a les seus del COIBA de 
Palma i d’Eivissa i Formentera

Dia 10: Cristina Moreno assisteix a l’esdeveniment 
“Mulla’t per l’EM” a Alcúdia, en representació del COIBA. 

Dia 19: Reunió de la presidenta i vicepresidenta del 
COIBA, Maria José Sastre i Raquel Muñoz, amb la 
presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, i els responsables 
insulars d'Atenció Comunitària i d'Atenció 
Sociosanitària, Elsa Herranz i Omar Lamin, per exposar 
els avanços necessaris cap a un model de cura a la gent 
gran centrat en la persona.

JULIOL
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Dia 12: La presidenta acudeix  a la inauguració de la nova 
seu de l’AECC a Palma. 

Dia 21: Acte de Graduació de les Infermeres Internes 
Residents en Salut Mental i Pediatria a Can Campaner. 

AGOST
Dia 9: Creació de la Comissió d’Acreditació  en Conducta Addictiva del COIBA.
Dia 23: Inici de la ronda de reunions amb els partits polítics per traslladar les propostes i reivindicacions de les infermeres de 
Balears. La presidenta del COIBA es reuneix amb Ignacio Pineda, secretari de Salut del Comitè Executiu del PSIB-PSOE.

SETEMBRE
Dia 2: Reunió amb l’associació ELA per preparar els tallers de nutrició per a familiars de persones amb ELA amb els que col·labora 
el COIBA. 
Dia 5: Seguint amb la ronda de reunions amb partits polítics, la presidenta del COIBA es troba amb el diputat de MÉS per Mallorca, 
Josep Ferrà, responsable de temes de Salut.
Dia 7: Reunió de seguiment amb el director Insular d'Atenció Comunitària i Projectes Estratègics de l’IMAS, Omar Lamin al voltant 
dels avanços cap a un model d’atenció a la gent gran centrat en la persona.
Dia 7: La presidenta es reuneix amb la diputada d’UNIDAS PODEMOS i infermera Antonia Martín, en el marc de la ronda de 
trobades amb tots els partits polítics.
Dia 9: Acte d’apertura del curs acadèmic de la UIB 2022-23. 
Dia 9: María José Sastre manté una trobada amb Rosamaria Alberdi per avançar amb l’organització d’una formació sobre 
comunicació per a infermeres. 
Dia 10: Cursa i Marxa Solidària Prevenció del Suïcidi a Manacor organitzada per AFASIB, amb la col·laboració del COIBA.

Dia 12: Mónica Yern es reuneix amb Lina Ribas i Jesús Monge, de l’equip de l’Hospital Residència Assistida cas Serres per coordinar 
accions formatives. 
Dia 15: Presentació del llibre "101 relatos de Enfermería" a la Biblioteca can Sales de Palma. 
Dia 16: Acte de Graduació de les Infermeres Internes Residents Familiar i Comunitària a Can Campaner.
Dia 17: Senda Ramírez, president de la Junta Insular de l’illa, entrega el premi patrocinat pel COIBA del IV Concurs fotogràfic de 
lactància materna de Menorca organitzat per BPSO Menorca de lactància materna. La guanyadora va ser Eva Díez per la foto 
“Mirades que enamoren”.

Dia 22: La presidenta del COIBA es reuneix amb el president del Col·legi de Metges de Balears, Carles Recasens. 
Dia 22: Assistència de la secretària del COIBA, Pepa Ferrà, a la Gala del 30 aniversari del SAMU061 al castell de Bellver, organitzat 
per la Conselleria de Salut



43

Dia 6: VIII Jornada balear de la lactància materna a 
l’Hospital Comarcal d’Inca. 

Dia 21: La presidenta del COIBA viatja a Madrid per 
votar a la presidència del CGE per emetre el vot a favor 
de Carmen Ferrer Arnedo. 

Dia 14: Assistència a la inauguració del “Centro de 
Formación de la Escuela de Enfermería” a l’hospital 
Quirón Salud PalmaPlanas. 

Dia 26: Segueix la ronda de reunions amb representats polítics. La presidenta es troba amb Juan Manuel Gómez, responsable de 
l'àrea de Salut al Parlament de les Illes Balears de Ciudadanos. 
Dia 29: Reunió amb el director General de Dependència del Govern balear, Gregorio Molina, junt amb el Col·legi de Fisioterapeutes 
i de Terapeutes Ocupacionals. 
Dia 29: Reunió amb el director general del SSIB, Manuel Palomino. 

Dies 6 i 7 d’octubre: I Jornada de la persona ostomitzada, que va comptar amb la presència de Senda Ramírez, amb motiu de 
l’entrega del premi al millor pòster finançat pel COIBA.
Dia 10: Participació a la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental, que consisteix en una festa de carrer a Inca. 
Dia 11: Reunió amb dues representants de l’Associació FEMES. 
Dia 13: Reunió amb representants d’AMA assegurances. 

Dia 20: Acte Inaugural Assemblea Associació Estatal d'Estudiants d'Infermeria, a l’Arxiu del Regne de Mallorca, amb el qual el 
COIBA ha col·laborat. La presidenta del COIBA ofereix el discurs de benvinguda.

OCTUBRE

Dia 23: Assistència a la celebració de la graduació de 
Residents Comares a l’Hospital Comarcal d’Inca. 
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Dia 8: Entrevista a Maria José Sastre al programa Salut 
i Força de Fibwi. 

Dia 4: Participació a l’Acte clausura i entrega de premis Congrés AEETO a l’Hotel Melià Marina Palma. La presidenta del COIBA 
entrega el premis patrocinats pel COIBA i fa el discurs de clausura. 

Dia 2: Assistència i participació a la trobada baix el nom 
“D’infermeres i de paraules” per reflexionar sobre la 
relació complexa de les infermeres i les paraules que 
s’utilitzen per anomenar-les, i com aquestes afecten al 
valor que dona la societat a la professió, de Nuria Cuxart 
al COIBA.

NOVEMBRE

Dia 21: Pepa Ferrà, secretària del COIBA, acudeix a l’acte de presa de possessió de la nova Junta del COMIB. 
Dia 24:  Reunió de la presidenta del COIBA amb el director general del SSIB, Manuel Palomino, i la sotsdirectora de cures 
assistencials del SSIB, Antonia Ballesteros. 
Dia 25: Reunió amb l’empresa d’assegurances UNITECO. 

Dia 9: Assistència de la presidenta del COIBA al Consell de Salut de les Illes Balears. 
Presentació de dos projectes d’inclusió  de persones amb “Autisme" per part de la col·legiada Cristina García Corvillo. 
Dia 14: Reunió a l’Hospital Son Llàtzer per avançar en l’organització d’una jornada d’humanització en l’àmbit pediàtric.
Dia 14: Reunió amb l’equip tècnic de l’Àrea de Gent, Protecció del Major de l’IMAS, per treballar en un circuit i formació sobre 
maltractament a persones grans.
Dia 21: Trobada amb l’Associació Asperger Balears

DESEMBRE 
Dia 1: Assistència de Maria José Sastre a l’Assemblea General del Consejo General de Enfermería. 
Dia 7: Reunió del grup de treball que revisa el Protocol Integral d’atenció sanitària de persones trans* a les Illes Balears.
Dia 13: La presidenta participa al taller de l’Associació ELA sobre alimentació per persones amb disfàgia. 
Dia 14: María José Sastre viatja a Barcelona per participar a la III Jornada d'Infermeria i Responsabilitat Política.
Dia 14: Mónica Yern acudeix a la Jornada de Formació a Eïvissa per a celebrar els 30 anys de la Unitat de Dòcencia, Formació i 
Investigació, a la sala d’actes de l’Hospital Can Misses.  
Dia 15: Reunió de Mónica Yern amb Paloma Morcillo, directora d’Infermeria del Grupo Policlínica.
Dia 20: Lliurament dels regals als nins guanyadors del concurs de dibuix 2022. 
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AL·LEGACIONS, ESMENES I PROPOSTES NORMATIVES LEGALS 
22/02/2022: Aportacions del COIBA al  “Projecte de Decret regulador de la Comissió de Garantia i Avaluació del dret a la prestació 
de l’ajuda per morir i del registre de professionals sanitaris objectors de consciència a l’eutanàsia de les Illes Balears”.
 
9/03/2022: Aportacions del COIBA al “Proyecto de Orden por la que se modifican los anexos I, II, III, VI y VII del Real Decreto 
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el 
procedimiento para su actualización “. 

28/03/2022: Aportacions del COIBA al codi de transparència del CGE dins la Comissió de transparència del CGE. 

23/05/2022: Al·legacions del COIBA al càrrec d’interventor del CGE. (Ref. CIRCULAR Nº36-2022) 

25/05/2022: Aportacions del COIBA a la “Proposición de Ley de reforma de la Ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación 
de las profesiones sanitarias y del texto refundido de la Ley de Garantías y del uso racional de los medicamentós y productos 
Sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015 de 24 de julio”.
  
6/06/2022: Al·legacions al “anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la LO 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo” 

6/06/2022: Al·legacions al “Proyecto de funcionamiento de la Comisión Deontológica del CGE”. 

13/06/2022: Aportacions del COIBA al Pla estratègic de la Gerència d’Atenció Primària. 

17/06/2022: Aportacions del COIBA al “Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los criterios de calidad y seguridad de 
las unidades asistenciales de radioterapia.” 

5/08/2022: Aportacions del COIBA al “Anteproyecto de Ley por la que se modifica el Real decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, 
por el que se aprueba el Texto refundido de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios” 

20/09/2022: Aportacions del COIBA al “Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.” 

RECURSOS I CONVOCATÒRIES 
7/08/2022: Interposició d’un recurs a la resolució de supervisor/a de l’Àrea d'infermeria de l’Hospital Mateu Orfila, publicada BOIB, 
núm. 88, de data 7 de juliol de 2022. 

12/09/2022: Interposició d’un recurs de reposició a la resolució de supervisor/a de l’Àrea d’Infermeria de l’Hospital Universitari Son 
Espases, publicada al BOIB, núm. 106, amb data 11 d’agost de 2022. 

12/09/2022: Interposició d’un recurs de reposició a la resolució de supervisor/a de l’Àrea d’infermeria de l’Hospital Can Misses, 
publicada al BOIB, núm. 106, amb data 11 d’agost de 2022.

31-10-2022: Interposició d’un recurs de reposició a la resolució de supervisor/a d'infermeria de la Unitat d'Infermeria de la Unitat 
d'Hospitalització Matern-Infantil i de la Sala de Parts de l'Hospital Mateu Orfila, publicada mitjançant BOIB, núm. 128, de data 1 
d'octubre de 2022. 

31-10-2022: Interposició d’un recurs de reposició a la resolució de supervisor/a d'infermeria de la Unitat d'hospitalització de 
Cirurgia, Urologia i Oftalmologia de l'Hospital Mateu Orfila, publicada mitjançant BOIB, núm. 128, de data 1 d'octubre de 2022. 

INICIATIVES EN DEFENSA DE LA PROFESSIÓ 

https://infermeriabalear.com/ca/enmiendas-y-recursos-presentados
https://infermeriabalear.com/ca/2021/10/15/aportacionescoibamodificacionleysaludsexualyreproductiva
https://infermeriabalear.com/ca/2022/07/01/alegaciones-unidades-asistenciales-radioterapia/
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DEMANDES I RECLAMACIONS  
4/02/2022: Carta de recolzament al grup 40 contra el Reial Decret 46/2022, de 18 de gener. 

22/02/2022:  Carta al sotsdirector de cures assistencials del SSIB referent a l’actualització de la borsa única de personal estatutari 
temporal del Servei de Salut de la categoria infermer/infermera, infermer obstetricoginecològic/infermera obstetricoginecològica i 
infermer/infermera especialista en salut mental, publicades el dia 12 de gener de 2022. 

23/05/2022: Carta a una empresa privada de serveis sanitaris per informar de possible intrusisme. 

02/06/2022: Carta resposta a un metge per consulta de possible intrusisme d’infermeres en temes dermoestètics. 

27/07/2022: Carta al Batle d’Es Mercadal de Menorca perquè canviïn a les senyals d’aparcament ATS per Infermera. 

3/08/2022: Carta a la gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera  demanant que es canviï la denominació de “DUI/ATS” a 
“Infermera/infermer” a les resolucions que publiqui. 

4/08/2022: Carta d’adhesió al projecte “medicaments que curen” dirigida als Apotecaris Solidaris.

4/08/2022: Carta dirigida als responsables d‘una clínica per fer-los arribar una denúncia de la que es té coneixement al COIBA en 
referència a competències infermeres. 

19/09/2022: Carta dirigida al director general del SSIB, Manuel Palomino, sobre l’estratègia de cures. 

14-11-2022: Interposició d’un recurs de reposició a la resolució de supervisor/a d’infermeria de la unitat d’hospitalització (H3D) de
l’Hospital Universitari Son Llàtzer, publicada mitjançant BOIB núm. 134, de data 15 d’octubre de 2022.

12/09/2022: Interposició d’un recurs de reposició a la resolució de supervisor/a de l’Àrea d’Infermeria de l’Hospital Universitari Son 
Espases, publicada al BOIB, núm. 106, amb data 11 d’agost de 2022. 

12/09/2022: Interposició d’un recurs de reposició a la resolució de supervisor/a de l’Àrea d’infermeria de l’Hospital Can Misses, 
publicada al BOIB, núm. 106, amb data 11 d’agost de 2022. 

31/10/2022: Interposició d’un recurs de reposició a la resolució de supervisor/a d'infermeria de la Unitat d'Infermeria de la Unitat 
d'Hospitalització Matern-Infantil i de la Sala de Parts de l'Hospital Mateu Orfila, publicada mitjançant BOIB, núm. 128, de data 1 
d'octubre de 2022. 

31/10/2022: Interposició d’un recurs de reposició a la resolució de supervisor/a d'infermeria de la Unitat d'hospitalització de 
Cirurgia, Urologia i Oftalmologia de l'Hospital Mateu Orfila, publicada mitjançant BOIB, núm. 128, de data 1 d'octubre de 2022. 

14/11/2022: Interposició d’un recurs de reposició a la resolució de supervisor/a d’infermeria de la unitat d’hospitalització (H3D) de 
l’Hospital Universitari Son Llàtzer, publicada mitjançant BOIB núm. 134, de data 15 d’octubre de 2022. 



6. Qui ho fa possible?

JUNTA DE GOVERN

Junta de Govern COIBA 2019-23

Maria José Sastre Perea, presidenta 
Raquel Muñoz Arenas, vicepresidenta I i vocal  d’atenció familiar i comunitària 
Maria Josep Ferrà i Serra, secretària i vocal  d’urgències 
Ian Blanco Mavillard, vicesecretari i vocal de recerca   
Miquel Bennàssar Veny, tresorer 
Milagros Figueroa Cezar, vocal I i vicetresorera. 
Francisco Ferrer Cruz, vocal de formació 
Araceli Navas Casillas, vocal de comares 
Rosario Serra Soler, suplent i vocal de cures de persones grans 
Susana Jordà Martí, vocal de pediatria   
Rosa González Casquero, vocal de treball i salut laboral 
Cristina Moreno Mulet, vocal de cures crítiques  

Tots som i feim el COIBA: la col·laboració i implicació de les infermeres i infermers de les Illes Balears ha estat imprescindible per 
dur a terme tot el que detallem en aquesta memòria anual. La participació en les activitats i les iniciatives,  l’aportació d’idees i 
propostes per a la millora de l’exercici de la nostra professió és una feina que comença per cada una i és fa més palès quan sumem 
esforços. 

El Ple de la Junta de Govern fel COIBA està format pels següents membres:

Junta Insular d’Eivissa i Formentera

Mónica Yern Moreno, presidenta 
Eva Maria Moreno Collado, vicepresidenta I 
Edurne Miró del Campo, vicepresidenta II i representant de Formentera 
Ana Belén González Gómez, secretària 

Junta Insular de Menorca 

Senda Ramírez Sánchez, president 
Nuria Febrer Juan, vicepresidenta I  
Purificación Luna Gallardo, secretària 
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Comissió permanent

Maria José Sastre Perea 
Raquel Muñoz Arenas 
Maria Josep Ferrà Serra 
Ian Blanco Mavillard 
Miquel Bennàssar Veny 

Comissió Deontològica 

Pedro R. Martín Montañez (coordinació) 
Cristina Moreno Mulet 
Yolanda Muñoz Alonso 
Onofre Sáez Avilés 
Ana Freitas Rodrigues 
Noelia Díaz Ferrer (dimiteix el mes d'abril)

Comissió de Comares 

Araceli Navas Casillas (coordinació) 
Margarita Navarro Mateu 
M. Isabel Sampedro Álvarez
Cristina Mas Sánchez
Elisa González Gonzalo
Juana María Prieto Valle
Catalina Cerdà Montserrat

Grup de feina per al desenvolupament de les especialitats infermeres 

Aquest grup està format per les vocals de les diferents especialitats de la junta:
Rosario Serra Soler: Geriatria 
Susana Jordà Martí: Pediatria 
Rosa González Casquero: Salut Laboral 
Araceli Navas Casillas: Comares 
Raquel Muñoz Arenas: Familiar i Comunitària 
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Comissió de Cures a Persones Grans 

Rosario Serra Soler (coordinadora) 
Carlos Serrano Jurado  
Isabel M. Camps Bosch  
Francisca Franco March  
María José Muñoz Frutos  
María José Frutos Buades  
María José Graciani Ordinas  
María del Carmen Pérez Blasco  
Silvia García Castro  
Bárbara Vives Más  
Rosa María Adrover Barceló  
Je�erson David Boned Gómez  
Alba Loreto Carrero Planells  
María Isabel Bujosa Taylor  
María Viña García-Bericua  
Estefanía Carolina Seco Talledo  
Ester Méndez Pons  

Comissió de Cures Respiratòries 

Milagros Figueroa Cezar (coordinadora) 
Pere Rosselló Alemany (dimiteix el mes de setembre)
Maria Jose Cons González 
Francisca Mascaró Ferriol 
Maria Luisa Escobar Povedano 
Juana Maria Sánchez García 
Catalina Reinés Barber 
Carla Flavia Chiariano Ricci (dimiteix el mes de setembre)
Jose Luis Valera Felices 
Rosa Belen García González 
Alberto Abenza Vidal 
Isabel Miquel Capó 
Maria del Mar Hernández Ortega 

Comissió d’Urgències

Pepa Ferrà i Serra (coordinació) 
Susana Blanco Crespo 
Irene Miranda Dochao  (dimiteix el mes de desembre)
Magdalena Alles Bosch (dimiteix el mes de desembre)
Jaume Gaspar Servera 
Jorge Garrido Manosalvas  
Raúl Francisco Cabrera Ocaña 
Mónica Guerrero Miralles (dimiteix el mes de desembre)
Nuria Aliaga Gallegos 
Antonia Porquer (dimiteix el mes d’octubre)
Rocío Sánchez  
Estefanía Padilla  
Bartolomé Fiol 
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Comissió de prevenció de la conducta suïcida 

Patricia García Pazo (cordinadora)
Jose Luis Aroca Coll
Laura De Domingo Guijarro
Pere Antoni Santandreu Nadal
Susana  Ara Lobera
Rosa Maria Sánchez Santos
Antoni Torres Palacios
Ana Diaz Del Río Santalla
Patricia Maria Clares Rubio
Maria De Lluc Martínez Avellaneda
Cristina Rodríguez García
Laura Fernández Tomás
Francisco Guillem Conejeros
M. Carmen Gonzalvo Oller

Personal del COIBA

Catalina Roig Company, gerent  
Cristina Martínez Campillo, responsable d’organització d’esdeveniments
Lluc Guasp Nicolau, responsable de comunicació (des del mes de juny)
Isabel Ramallo, cap del departament de comunicació (deixa el COIBA el març)
Marga Martínez Andreu, cap d’administració 
Cristina Pascual Covas, administrativa responsable de formació 
Caty Borràs Esteo, administrativa responsable de tresoreria 
Adela López Coeto, administrativa encarregada d’atenció i gestió col·legial 
Iliana Capllonch Cerdà, administrativa encarregada d’atenció i gestió col·legial,  
Neus Aransay Medina administrativa encarregada d’atenció i gestió col·legial 
Rosa Camacho Afonso, administrativa encarregada d’atenció i gestió col·legial 
Rosalia Pallicer Sintes, administrativa de la seu col·legial de Menorca 
Ana Terrón Morales, administrativa de la seu col·legial d’Eivissa i Formentera (dimiteix el mes d’octubre)
Ángeles Picó Cabañero, administrativa de la seu col·legial d’Eivissa i Formentera (des del mes d’octubre)

La periodista Isabel Ramallo, va deixar el seu lloc de cap del departament de Comunicació del COIBA al mes de març. Al mes de 
juny, es va incorporar una nova periodista i es va reestructurar l’equip.
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7. Memòria econòmica

*Tots aquests imports són bruts i se’ls practica la retenció corresponent 

MEMBRES JUNTA

PRESIDENTA 

VICEPRESIDENTA
 
SECRETÀRIA
 
VICESECRETÀRIA
 
TRESORER
 
VOCAL I 

VOCAL II 

VOCAL III 

VOCAL IV 

VOCAL V 

VOCAL VI 

VOCAL VII 

RETRIBUCIONS DEL PERSONAL (ANY 2022)

RESUM DE LES RETRIBUCIONS (€) DELS MEMBRES 
DE LA JUNTA DE GOVERN (ANY 2022)
Falten les retribucions corresponents al 4 trimestre de 2021, que es comptabilitzaran dins l’any 2023.

PERSONAL

2 PERIODISTES  

1 GERENT

5 AUX. ADMINISTRATIVES 

1 OFICIAL 3 ADMINISTRATIVES / 1 ADMINISTRATIVA

IMPORT BRUT ANY

42.093,12 €

39.779,74 € 

62.752,28 €

94.841,16 €

BRUT

8.400,00

6.120,00

6.120,00

5.160,00

5.940,00

1.515,00

1.980,00

1.860,00

1.860,00

1.740,00

1.860,00

2.040,00

RETENCIÓ

2.940,00

2.142,00

2.142,00

1.806,00

2.079,00

530,25

693,00

651,00

651,00

609,00

651,00

714,00

NET

5.460,00

3.978,00

3.978,00

3.354,00

3.861,00

984,75

1.287,00

1.209,00

1.209,00

1.131,00

1.209,00

1.326,00
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MEMBRES JUNTA

PRESIDENTA 

VICEPRESIDENTA 1a

VICEPRESIDENTA 2a
 
SECRETÀRIA
 

COIBA 148,00 €

JUNTA INSULAR D’EIVISSA I FORMENTERA 

TOTAL DE RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN (ANY 2022) 

QUOTES 

BRUT

5.100,00

1.620,00

1.620,00

1.620,00

RETENCIÓ

1.785,00

567,00

567,00

567,00

NET

3.315,00

1.053,00

1.053,00

1.053,00

MEMBRES JUNTA

PRESIDENTA 

VICEPRESIDENTA 
 
SECRETÀRIA
 

JUNTA INSULAR DE MENORCA

BRUT

5.040,00

1.620,00

1.620,00

RETENCIÓ

1.764,00

567,00

567,00

NET

3.276,00

1.053,00

1.053,00

NET

40.842,75€

BRUT

62.835,00€

Com a resultat de la bona gestió econòmica durant els darrers deu anys, s’ha mantingut congelada la quota col·legial en 49,20 € 
trimestrals. La quota mensual recomanada pel CGE és de 19,52 € mensuals. La del COIBA és de 16,40 €.

 A més l’any 2022 s’han mantingut les següents quotes:
QUOTA EIR  32,44€
QUOTA UIB  32,44€
QUOTA JUBILATS/ INCAPACITAT 15,00€

QUOTA NOU INGRÉS 148,00 €  

PART CGE (4,52 € / MES) 13,56 €
ASSEGURANÇA RC AMA 2021            2,13 €
RESTA COIBA                     33,51 €

QUOTA TRIMESTRAL 49,20 €  
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8. Memòria judicial
De conformitat a les instruccions als lletrats perquè prestin serveis d'assessorament al COIBA en tota la seva extensió en tots els 
assumptes jurídics, normatius, o de similar naturalesa que resultin menester per a l'interès de la institució col·legial, i de consultoria 
directa i presencial als col·legiats en temes relacionats amb ocasió o per raó de l'exercici de la professió infermera, així s`ha dut a 
terme durant el 2022.
Així mateix, de conformitat a la defensa directa dels col·legiats i col·legiades de les Balears en qualsevol dels processos judicials que 
poguessin entaular -sigui exercint l'acusació particular, sigui exercint l'acusació popular- en els casos en què puguin ser agredits 
durant, o per raó de l'exercici de la seva professió d'infermer/a (delictes d’atemptat, amenaces o lesions), o també per delictes 
d’intrusisme que es detectin, o d’altres, com és ara per revelació de secrets o contra la intimitat dels col·legiats i col·legiades en 
l’exercici de la professió, cal assenyalar els següents, actualment en tramitació o resolts durant el 2022:

DPA 1323/18, Instrucció nº 4 de Eivissa.
PA 134/2020, Penal nº 6
DPA 720/2020, Instrucció nº 4 de Palma.
DPA 1265/2019, Instrucció nº 10 de Palma
DPA 260/2019, Instrucció nº 4 de Palma
DPA 1525/2019, Instrucció nº 7 de Palma 
PA 412/19, Penal nº 6 de Palma
PA 67/2021, Penal nº 5 de Palma
DPPA 83/2017. Instrucció nº 3 d’Inca.
DPPA 1479/2020. Instrucció nº 2 de Manacor
DPPA 1486/2019. Instrucció nº 3 de Palma
PA 356/2022 Penal nº 6 de Palma.

Pel que fa a processos contenciosos en seu administrativa, cal assenyalar, que es va interposar per el Sindicat Metge recurs 
contenciós [P.A. 439/2019, Jutjat de lo Contenciós nº 3 de Palma], davant la resolució de convocatòria per part de l’IB Salut per tal 
de designar el lloc de director/a de la Zona bàsica de Salut de Sa Torre dirigida als col·legiats infermers i col·legiades infermeres, a 
més dels metges, defensant el COIBA la legalitat de tal resolució, actualment en tramitació. A més, el mateix Sindicat metge va 
interposar nou recurs contra cinc convocatòries més, per part de l’IB Salut per tal de designar el lloc de director/a d’altres cinc Zones 
bàsiques, defensant el COIBA la legalitat de tal resolució, actualment també en tramitació [P.A.84/2020, Jutjat de lo Contenciós nº 
1 de Palma].
Per acabar, els lletrats del col·legi tenen encomanada la tasca de representar i assistir en judici sota la cobertura de la pòlissa 
subscrita, en qualssevol reclamació per responsabilitat instada en contra dels col·legiats i col·legiades per raó de l'exercici de la 
professió.



EL COIBA EN FITES 2022
“Campanya de visibilitat infermera acostant-la a la 
ciutadania. Cartells per als centres de salut, acció a xarxes 
i entrevistes amb mitjans.”

“Primeres passes per l’elaboració d’un anàlisi de la recerca 
infermera a les Illes Balears, amb la finalitat d’esbrinar les 
dificultats i elements facilitadors per a la investigació.”

“Celebració de la primera Assemblea General ordinària 
de manera telemàtica per facilitar la participació i la 
transparència.” 

“Després d'anys de reivindicacions sobre la importància 
del llenguatge i la necessitat que el nom del col·legi 
representi les professionals, més enllà de la disciplina, el 
COIBA canvia el seu nom de ‘Col·legi Oficial d'Infermeria 
de les Illes Balears’ a ‘Col·legi Oficial d'Infermeres i 
Infermers de les Illes Balears’.” 

“Seguim apostant per potenciar la recerca infermera. 
Iniciem les gestions per signar un conveni amb ANECA 
per a l’avaluació dels projectes de recerca presentats als 
ajuts del COIBA.” 





Almirall Gravina, 1. 07014 Palma 
Telèfon 971 462 728




