
 MÉS ENLLÀ DE BOLONYA
És conegut per totes les parts implicades en el
món sanitari que la feina que actualment es fa 
als centres sanitaris no és la mateixa que vint 
anys enrere.
No obstant això, la estructura organitzativa i les 
competències dels diferents grups professionals
segueixen sent les mateixes.
Les organitzacions sanitàries, la universitat, els 
experts en salut i els propis professionals, saben 
que s’ha de realitzar un canvi profund en tot allò 
que te a veure en com treballem.
Ja tenim en funcionament l’Espai Europeu 
d’Ensenyament Superior.
El pas de diplomatura a grau d’infermeria potser 
sigui el canvi que més efecte pugui tenir en el 
nostre sistema sanitari, i si a més, sumem les 
especialitats d’infermeria, veurem que l’oportunitat
que tenim ara és única.
El pla de Bolonya ens obre la porta a la possibilitat
d’un canvi real, un canvi que ha de néixer de la 
valentia, de la generositat i del reconeixement de
totes les  persones que, d’una forma o altra, tenen 
a veure amb les persones a les quals tractem als
nostres centres, que moltes vegades guarim i 
unes altres no ho podem fer, però que sempre
cuidem.
No importa que siguem professionals de la salut 
o pertanyem a professions sanitàries, l’important 
és que siguem capaços de, entre tots, organitzar 
millor la nostra feina i mirar més enllà de Bolonya.

8.00 h - 8.45 h Entrega documentació

9.00 h - 9.30 h  Acte inaugural

Honorable Sra. Marina Geli i Fàbrega. 
Consellera de Salut
Dra. Helena Ris i Romeu.  
Directora General de la CSPT
Sr. Manuel Royo i Santiago.
Secretari Sanitat UGT Catalunya
Sra. Montserrat González i Ruiz.
Secretària General Secció Sindical UGT Parc Taulí

Ponències. Modera: M. Dolors Porras i Cano

9.30 h - 9.50 h Pla de Bolonya. Especialitats. 
Marc legal i acadèmic de la infermeria.

Misericòrdia García Hernández. 
Presidenta de la comisión, delegada de enfermería de
la comisión nacional de especialidades en ciencias de
la salud. Presidenta de la comissió nacional de la 
especialitat d’infermeria geriàtrica. Professora titular
d’infermeria geriàtrica de l’escola d’infermeria de la UAB.
Comissionada per a societat i envelliment.

9.50 h - 10.10 h Impacte sobre l’entorn de la
pràctica professional infermera.

Lena Ferrús i Estopà. Membre de l’equip de recerca
de la càtedra de gestió, direcció i Administració  sanitàries
UAB i Responsable corporativa de la seguretat del pacient
del Consorci Sanitari Integral.

10.10 h - 10.30 h Possibles fluxos de transferència
de treball entre Diplomats i Auxiliars d’infermeria.

Amèlia Guilera Roche. Directora de l’Escola 
Universitària d’infermeria Sant Joan de Déu i Directora
de la Associació de directores d’escoles d’infermeria de
Catalunya.

10.30 h - 11.00 h Pausa - Cafè

11.00 h - 13.00 h Col·loqui.
Modera: Ricard Gutiérrez i Martí. Director de la Càtedra 
de gestió, direcció i Administració Sanitàries UAB i 
Vicepresident de la Organización Médica Colegial.
Mariona Creus i Virgili. Degana del Consell de
Col·legis de diplomats en infermeria de Catalunya i 
Presidenta del Col·legi oficial d’infermeria de Barcelona.
Manel del Castillo i Rey. Secretari General de la patronal
de CHC. Gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu.
Xavier Gibert i Espier. Director de relacions laborals,
corporatives i institucionals de la Unió Catalana d’Hospitals.
Alícia Ávila i López. Responsable del programa de 
coordinació per al desenvolupament de les professions
sanitàries del Servei Català de Salut.
Xavier Saballs i Bruell. Director de recursos humans de 
l’Institut Català de la Salut.
Manuel Jiménez i Ramiro. Infermer de la Corporació
Sanitària Parc Taulí i representant de la UGT.
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