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L’EUI HA COL·LABORAT I PARTICIPAT EN:

• I  Jornada  d’Actualització  Sociosanitària  i  Residencial  de  les  Terres  de  Lleida.  Ha  estat 
organitzada per l’Hospital Santa Maria de Lleida. Es va fer el 30 de gener .

•  Participació de l’estudiant del 3r. curs Sr. Jordi Jove a la taula rodona “valors d’Infermeria: 
on som?”, dins dels actes de la I Jornada d’Infermeria de les Terres de Lleida. Gener de 2009

• Participació  en  les  III  Jornades  de  Professorat  de  Centres  Universitaris  d’Infermeria: 
“Avaluació de competències” que s’han fet a València els dies 5 i 6 de febrer

• En representació de l’Escola  l’estudiantat va participar en les XXIII Jornades Catalanes 
d’Estudiants d’Infermeria que es van celebrar a Pineda de Mar el 26 i 27 de març de 2009. El 
tema ha estat “Cuidar amb seguretat”

• El 29 de maig (prova de test) i  els dies 12 i 13 de juny s’han dut a terme les proves de 
l’activitat  “Avaluació  de  la  Competència  clínica  d’Infermeria,  organitzada  per  l’EUI  i  per 
L’Institut d’Estudis de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

ORGANITZACIÓ DE LES TAULES RODONES, JORNADES, CONFERÈNCIES, 
SEMINARIS I XERRADES, …

• El  28   de  gener  el  Sr.  Victor  Flusser,  director  del  Centre  de  Formation  de  Musiciens 
Intervenants, Université Marc Bloch d’Estrasburg a França va impartir la conferència “ Música 
i Promoció de la Salut”

• El  28   de  gener  el  Sr.  Victor  Flusser,  director  del  Centre  de  Formation  de  Musiciens 
Intervenants,  Université  Marc  Bloch  d’Estrasburg  a  França   i  la  Sra.  Camilla  Evrard  han 
impartit  un  taller  teòric-pràctic  “Humanizando  los  hospitales  con  música”,  adreçat  a 
l’estudiantat del Master va impartir la conferència “ Música i Promoció de la Salut”

• Des  del  març  fins  a  l’abril  de  2009,  l’EUI  juntament  amb  l’ICE  i  el  Departament 
d’Infermeria de la Universitat de Barcelona  s’han organitzat 5 tallers formatius amb el lema 
“L’ensenyança reflexiva en el si de les EEES. Una nova metodologia per una nova formació”, 
adreçats al professorat d’Infermeria

• Els dies 11, 19 i 24 de març s’ha dut a terme el “Curs bàsic de capacitació pedagògica per a 
tutors  d’infermeria”.   Aquests  s’han  organitzat  conjuntament  amb l’Institut  d’Estudis  de  la 
Salut.



• El 26 de març, xerrada sobre fibromiàlgia i presentació del llibre “Descobrir la fibromiàlgia. 
Un camí i un repte cap a l’esperença”. A càrrec de l’autora Antonieta Castells  i de l’editor 
Ramon Badia. La presentació ha estat a càrrec de la directora del Departament d’Infermeria, 
Sra. Maria Sánchez.

• VII Concurs de fotografia: Cuidant i aprenent, adreçat a infermers/es, i estudiants d’infermeria. 
A partir de maig: exposició de les 10 millors fotografies per diferents institucions (Universitat de 
Lleida,  Hospital  Universitari  Arnau  de  Vilanova,  Hospital  Santa  Maria,  Col·legi  Oficial  de 
Diplomats en Infermeria de Lleida)

• El  13  de  maig  i  dins  de  la  jornada  del  “Dia  de  la  Infermeria  2009”  el  Dr.  Fernando 
Barcenilla Coordinador de la Unitat de control d’infeccions nosocomial de l’HUAV, la Sra. 
Rosa M. López, supervisora del control d’infeccions i esterilització de l’HUAV i la Sra. Dolors 
Castella,  infermera del  control  d’infeccions de l’HUAV, han impartit  la  ponència “Mesures 
d’eficàcia provada enfront la lluita contra les infeccions nosocomials”.

• Dins la jornada del “Dia de la Infermeria 2009” es va lliurar els premis del VIIè. Concurs 
de Fotofrafia:

Ha obtingut el 1r. premi la fotografia:”Dia de Pràctiques” de Cristina Pesarrodona López

• El 20 de maig la Sra. Marta Lenise Do Prado, doctora en Filosofia de la Infermeria de la 
Universitat Federal de Santa Catarina. Investigadora CNPq/Brasis, ha impartit la conferència 
“Doctorado en Enfermería: reto para la construcción del conocimiento enfermero”

• El  5  de  juny  la  Dra.  Sioban  Nelson,  degana  de  la  Facultat  d’Infermeria  Lawrence. 
Bloomberg, Universitat de Toronto, Canadà, impartirà la conferència: “dos passos endavant i un 
endarrera: les infermeres dins el context de la reforma del sistema sanitari”

• Els  dies  8  i  9 de juny el  Dr.  Michael  McGuillon,  RN y PhD, professor  de la  Facultat 
d’Infermria  Lawrence  Bloomberg  de  la  Universitat  de  Toronto  i  President  del  programa 
científic  de  la  Sociedad  Canadiense  del  Dolor,  impartirà  el  curs  “  Elaboració  de  projectes 
d’investigació”

• Jornades d’Orientació a l’estudiantat de tercer curs de l’Escola. Durant aquest curs 2008-2009 
s’ha fet repartides en diferents jornades:

- 14 octubre 2008: Pràcticum clínic
- 13 febrer: Perspectives acadèmiques després de la Diplomatura
- 12 març: Perspectives laborals públiques
- 16 d’abril: perspectives laborals privades
- 7 de maig: perspectives laborals varies (col·legis, associacions, etc)

• XII Jornada de l’Associació Catalana d’Infermeria Nefrològica .  S’ha fet  a  Lleida el  12 de 
novembre de 2009. El lema ha estat:  “la comunicació com a factor de qualitat assistencial i 
relacional amb infermeria nefrològica

• 8è. Congrès d’Infermeria Catalana. Cada 4 anys l’Associació Catalana d’Infermeria organitza 
un congrés: per aquesta edició s’ha fet a Lleida els dies 4, 5 i 6 de novembre de 2009. El lema 
del congrès ha estat “Força i Liderat”

• El  2  de  desembre  de  2009 la  Sra.  Alessandra  Zampierón  infermera  i  coordinadora  de 
l’especialitat Infermeria Pediàtrica i Màster Oficial en Cuidatges Intensius de la Universitat de 
Padua (Itàlia) ha impartit la conferència  “El rol de la infermera en el sistema sanitàri italià”



PREMIS

• La Fundació per al Foment de la Investigació en Ciències de la Salut va convocar el “V Premi 
Salvat  Curació  de  Ferides”  i  ha  atorgat  el  primer  premi  al  professor  del  Departament 
d’Infermeria  Sr.  Joan Blanco pel  seu treball  titulat  “La gestió  integral  del  pacient  amb peu 
diabètic.  Els cuidatges sanitaris integrals  del peu diabètic ajuden a la persona diabètica a la 
gestió de la salut”. Novembre 2008

• El professor  del  Departament  d’Infermeria  Sr.  Joan Blanco,  ha  estat  guanyador del  Premio 
Biatain 2008 en la categoria “Mejor Caso Clínico en Ulcera por Presión Infectada” pel seu 
treball  titulat  “control  local de la carga bacteriana mediante un apósito hidropolimérico con 
plata iónica, en una úlcera por presión infectada”. Febrer 2009

• La Sra,. M. Carme Mata, ex professora d’aquest centra, ha estat distingida amb el premi Josep 
Trueta. Aquest premi l’atorga la Generalitat de Catalunya en reconeixement a persones i entitats 
que han portat a terme una tasca destacable en l’àmbit de la Sanitat.

• La UdL premia a Cristina Palau, alumna de nou ingrés, la qual ha estat la guanyadora de la V 
Edició dels premis de la UdL a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat i cicles formatius 
de grau superior.

• El premi extraordinari de Fi de Carrera de la Diplomatura en Infermeria de la promoció 2005-
2008 ha estat per:

RIART MIQUEL, SILVIA , amb una mitja d’expedient de 3,42

ALOS COLOMER, FRANCESC , amb una mitja d’expedient de 2,76

• El premi extraordinari de Fi de Carrera del Master Oficial en Ciències de la Infermeria de la 
promoció 2006-2008 ha estat per:

BLANCO BLANCO, JOAN, amb una mitja d’expedient de 2,83

• En la 17è. Edició del Premi d’Investigació del Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de 
Lleida, el professor del Departament d’Infermeria Sr. Joan Blanco Blanco, ha estat guanyador 
del 1r. Premio  pel treball: “Estudi sobre l’eficiència de les actuacions per a controlar la càrrega 
bacteriana superficial de les úlcedes per presió”. Maig 2009

• En les Jornades Nacional de Enfermería en Traumatología y Cirugía Ortopédica que s’ha dut a 
terme en Àvila el 22 de maig, les professores del Departament d’Infermeria: Cristina Cortijo, 
Lorena  Tejero  i  Olga  Serra,  han  obtingut  el  Premi  a  la   millor  comunicació  oral  titulada: 
“Sesión informativa preoperatoria en prótesis total de rodilla y cadera, ¿sí o no?”.

ACADÈMIQUES

• 18 de juny de 2009  lliurament de les orles acadèmiques a la XXIII promoció de diplomats en 
infermeria, i la III del Master en Ciències de la Infermeria.. La padrina d’ambdues promocions 
ha estat la Dra. M. Teresa Lluch Canut, catedràtica d’Infermeria Psicosocial i Salut Mental de la 
Universitat de Barcelona i directora del Grup d’Investigació ISMENTAL

CONVENIS

• S’ha signat el conveni amb el Servei d’Emergències Mèdiques(SEM) 

• S’ha signat conveni de col·laboració institucional, acadèmica y científica entre la Universitat de 
Lleida i el Consorci Hospitalari de Catalunya .

• S’ha signat conveni marc de col·laboració Institucional Docent de l’Escola d’Infermeria amb la 
Regiò Sanitària Alt Pirineu i Aran. El Consell General de la Val d’Aran, el Consell Comarcal del 
Pallars  Jussà  i  el  Consell Comarcal  de  l’Alt  Urgell,  Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i 
l’Ajuntament de Tremp



25è. ANIVERSARI DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA

• El 16 de setembre de  2009 es va fer el tret de sortida dels actes d’aquest aniversari amb una 
roda de premsa i a continuació amb l’acte d’inauguració d’aquest 25è. Aniversari que té per 
finalitat celebrar les fites assolides per l’EUI en aquests 25 anys i abordar els reptes de futur. El 
lema per aquest aniversari  es APRENENT I TREBALLANT AMB CURA. Aquest  ha estat 
inaugurat pel  Sr. Joan Viñas rector de la UdL, Sra. M. Luisa Guitard, directora de l’EUI, Sr. 
Miquel Aguilà, vicepresident primer de la Diputació de Lleida, Sr. Sebastià Barranco, director 
dels serveis territorials de Salut de Lleida i el Sr. Oriol Yuguero, regidor de l’Ayuntament de 
Lleida

• El 16 de setembre la Sra. Pilar Tazón, presidenta de la Conferencia Nacional de Directores de 
Centros  Universitarios  de  Enfermeria  va  impartir  la  conferència  “Adaptació  dels  estudis 
d’Infermeria al Pla de Bolonya.

• El 8 d’octubre de 2009, la professora del departament d’Infermeria Sra. Carme Torres Penella, 
va  impartir  la  conferència  “Apunts  històrics  de  l’Escola  d’Infermeria  a  Lleida”.  Aquesta 
conferència ha estat patrocinada per l’Institut Català de la Salut. Cal destacar que ha estat un 
acte molt commemoratiu pel fet de reunir a ex professors i alumnes amb la comunitat actual 
d’aquest centre.

• El  5  de  novembre  de  2009  es  va  dur  a  terme  la  conferència  “Visió  interdisciplinar  en 
Cooperació  Internacional”.  Els  ponent  que  han  col·laborat  han  estat:  Sra.  Montserrat  Vela, 
mestra d’educació infantil. Sra. Cristina Alvarez, metgessa i antropòloga. Sra. Cristina Pelegrí, 
advocada. Sr. Toni Lanaspa, cap de logística de Metges sense Fronteres d’Espanya. Sra. Sònia 
Argilés, infermera i llevadora i el Sr. Francesc Domingo, metge pediatra.

• El 10 de desembre de 2009 la Sra. Conchita Tarruella, infermera i representant per Lleida en el 
Congrés dels Diputats,  va impartir la conferència “Actualitat  sobre la prescripció infermera. 
Modificació de la llei del medicament”.

• El 17 de desembre de 2009 la Sra. Dolors Juvinya, catedràtica d’Educació per a la Salut de la 
Universitat de Girona, va impartir la conferència “La rellevància de l’educació per a la salut en 
la professió d’infermera”.

• El  17  de  desembre  i  en  finalitzar  la  conferència  de  la  Sra.  Junvinya,  l’EUI  va  celebrar 
conjuntament amb tota la comunitat d’aquest centre la “Festa de Nadal”

• Fins a finalitzar aquesta celebració continuarem oferint mensualment una conferència fins la 
cloenda que es farà conjuntament amb el lliurament de les orles de les promocions.
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