
Nom i cognom

Adreça

Telèfon  Fax

Adreça electrònica

Professió Núm. col·legiat

Lloc de treball    

 Actiu      Aturat      Estudiant

Col·legi Oficial d’Infermeres/ers de Girona 
Edifici Fòrum - c/ Albereda, 3-5, 3r 17004 Girona - 
Tel. 972 20 40 61 - 972 20 15 04 Fax 972 21 30 08 - 
coigi@coigi.cat - gicoi@coigi.cat - www.coigi.cat

Butlleta 
d’inscripció

Jornada gratuïta i oberta a tothom. Per motius d’organització i aforament les places 
es limitaran a 130. Per això us preguem que ens feu arribar aquesta butlleta d’inscripció 
abans del dia 21 de novembre de 2017 a l’adreça gicoi@gicoi.cat o per fax. L’assignació 
de places es farà per rigorós ordre d’inscripció. També us podem inscriure a través del 
formulari interactiu que trobareu a la pàgina web de l’In’17: www.coigi.cat/in17

AUDITORI ESPAICAIXA
Plaça Poeta Marquina · Girona

Més informació a la web www.coigi.cat in’17

COMUN ICACIÓ
I  C O N F I A N ÇA

DIMARTS 21 DE NOVEMBRE DE 2017,
Espai Caixa Fòrum. Pl. Poeta Marquina de Girona

PROMOURE L’ACTIVITAT FÍSICA

Si vens amb bicicleta pots aparcar:
Pàrquing de bicicletes: Renfe, El Centre Jove, Mestre Francès Civil i Miquel de Palol. 
Servei de Girocleta (bici municipal): Ramon Folch, Plaça Marqués de Camps, Renfe i 

Plaça Miquel de Palol.

Pausa Activa
Durant el descans pots fer una petita caminada per estirar les cames et recomanen el 

Parc Central a 5 minuts de l’Espai Forum Caixa. 
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8.30 - 8.45 h   
Recollida de documentació

8.45 - 9.00 h
Inauguració a càrrec del Sr. MIQUEL 
CARRERAS, gerent de la Regió 
Sanitària Girona i la Dra. CARME 
PUIGVERT, presidenta del COIGI

9.00 - 10.30 h
Conferència “CONFIANDO EN LA 
CONFIANZA”, a càrrec del Sr. JOSÉ 
MARIA GASALLA Conferenciant, 
escriptor i professor en DEUSTO 
Business School. Presenta: Sra. 
ALÍCIA REY, tresorera del COIGI

10.30 - 11.00 h
Pausa activa (Caminada fins el Parc 
Central)

11.00 - 11.30 h 
Esmorzar saludable

11.30 - 13.00 h
La comunicació en una situació de 
conflicte a càrrec de l’escola de 
teatre Actor’s Girona. Condueixen les 
infermeres mediadores Sra. GLÒRIA 
REY i ROSA HERAS*

13.00 - 13.45 h
Presentació de la situació actual de 
la Prescripció infermera a Catalunya. 
Sra. NÚRIA CUIXART, degana 
del Consell de Col·legis Oficials 
d’Infermeria de Catalunya. Modera: 
Dra. CARME PUIGVERT, presidenta 
del COIGI

13.45 - 14.00 h
Presentació dels treballs premiats a 
l’any 2016.
Entrega del Premi d’Investigació 
2017, de la Beca COIGI i de la Beca 
de Promoció de la Salut 2017. 
Presenta: LLUISA COLON, secretària 
del COIGI

14.00 - 14.15 h
Acte de cloenda de la Jornada 
a càrrec de la Dra. CARME 
PUIGVERT, presidenta del COIGI 
i la Sra. CRISTINA MONTERO, 
vicepresidenta del COIGI 

* Associació Catalana de Mediació

Un any més, ens plau presentar-vos el programa de la 
Jornada d’infermeria de Girona, In’17. Davant l’avenç ver-
tiginós que la comunicació viu i que afecta directament a 
tots els àmbits socials i com no, a l’àmbit de la salut, com 
a col·lectiu infermer, cada cop som més conscients de la 
importància que té per a la nostra professió i per tant no 
ens hem de quedar al marge d’aquesta realitat.

Amb aquesta jornada volem conscienciar a les infermeres 
de Girona que el coneixement i les habilitats comunicatives 
donen confiança i seguretat, i el resultat d’això és l’apode-
rament de la infermera.

Seguint la línia dels darrers anys, la Junta de govern ha 
volgut fer una jornada original i per això comptarem amb 
la presència d’un expert en temes de comunicació i confi-
ança. També comptarem amb la col·laboració del grup de 
teatre Actor’s Girona, que escenificarà conflictes reals entre 
infermeres i pacients. Esperem que tot plegat us sembli 
interessant  i podem gaudir d’una magnífica de la Jornada.

Tant la comunicació tradicional com les noves tecnologies 
(xarxes, mòbils, internet, ...) tots ells són recursos comuni-
catius que permeten a la infermera apoderar-se i oferir un 
millor servei als ciutadans que atenen cada dia. 

Apoderar-nos mitjançant la comunicació.

La comunicació com eina de confiança en nosaltres matei-
xes.
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http://in17.businesscatalyst.com/index.html



