
#Màinfermera
Segueix-nos!
Mà d’Infermera

Què s’ha dit de 
Mà d’infermera? 
Tenir cura d’un mateix i cuidar els altres són les claus d’un 
sistema sanitari i social que ha d’assumir nous reptes com 
l’apoderament del ciutadà i de la comunitat, la cronicitat o 
la precarietat laboral i social. 

L’ànima infermera, el tenir cura, fa que les infermeres siguin 
essencials. Infermeres a les escoles, a la comunitat, als llocs 
de treball, als centres sanitaris, sociosanitaris i de salut 
mental, demostren resultats en qualitat, equitat i eficiència. 

Marina Geli Fàbrega
Consellera de Salut 2003-2010

(Extret de de la presentació del llibre Mà d’infermera) 

Tenir cura d’una persona és un acte de vida impregnat de 
sensibilitat, la cura és un valor que busca finalitats: la salut, 
la qualitat de vida, el benestar i el respecte a la persona, a la 
seva dignitat i singularitat. 

Mà d’infermera incideix en un coneixement millor del que 
són, el que senten i el que fan les infermeres. De la seva 
capacitat de resistència i coratge, de la seva competència, 
perseverança, disponibilitat i sensibilitat. De la seva lluita 
per fer possible utopies personals i col·lectives. 

Montserrat Teixidor Freixa
Infermera, membre de l’Acadèmia 

Americana d’Infermeria (FAAN)
(Extret de la presentació del llibre Mà d’infermera) 

Mans que acullen, mans 
obertes, mans que ajuden, 
mans que es formen, mans 
que innoven i investiguen i 
mans que, en definitiva, 

cuiden per passar a l’acció. 

Així comença el viatge al 
qual ens convida l’exposició 

Mà d’infermera. 
Ens acompanyes? 

“

“

“
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Mà d’infermera
Quinze perfils humans de

la infermeria a Girona

EXPOSICIÓ

Segueix-nos a Facebook a la nostra pàgina de Mà d’infermera! 

Material editat 
amb el suport de : 



Una idea d’Adhoc Cultura i Gemma Bruna Comunicació
Textos: Gemma Bruna
Fotografia: Laura Guerrero
Disseny original: Ortega i Palau, SL
Disseny gràfic de l’exposició: Sid Publicitat
Direcció i coordinació de l'itinerància: Ester Ayala
Correcció lingüística: textosBCN
Una exposició per a Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona

Mà d’infermera 
Exposició itinerant
Una mostra en homenatge a totes aquelles infermeres i infermers de 
Girona que en el passat van contribuir a posar la llavor d’aquesta profes-
sió, a les que amb el seu dia a dia continuen treballant per fer-la gran i 
als futurs professionals que es preparen per seguir-la transformant. 

*En aquesta exposició quan es fa referència a la “infermera”, cal entendre que es fa 
referència a professionals d’ambdós sexes, seguint les recomanacions del Consell 
Internacional d’Infermeres.

Sobre l’exposició Mà d’infermera 
És una exposició itinerant del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Girona dirigida a ciutadans, professionals de la salut i també del 
propi col·lectiu infermer interessats en conèixer què fa, què pensa i què 
ofereixen les infermeres i infermers. 

Aquesta mostra neix del llibre Mà d’infermera que el col·legi professio-
nal va editar l’any 2017 i que es presenta com un recorregut per una part 
de la història de la infermeria a les comarques de Girona explicada en 
primera persona a través de les vivències de quinze infermeres i infer-
mers que aporten la seva mirada particular sobre la professió. 

Un viatge a través de les mans
Les mans de cada testimoni guanyen en aquesta mostra un especial 
protagonisme i ens permeten servir de fil argumental per reflexionar 
sobre els valors més intrínsecs de la infermeria. Parlen de l’art de cuidar 
la persona, però també de la necessitat de respondre els reptes actuals, 
que demanen professionals ben formades, preparades per gestionar, 
atendre i també evidenciar, a través de la recerca, el resultat de les 
seves aportacions. 

La força de les 3.500 infermeres 
i infermers de Girona 
Darrere la mirada d’aquestes quinze mans i perfils, amb testimonis vete-
rans i novells, hi ha la veu de les més de 3.500 infermeres i infermers que 
des dels diversos àmbits, serveis i nivells assistencials exerceixen a les 
comarques gironines i que, en definitiva, conformen la força del Col·legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona.   

Un projecte per fer visible la pro-
fessió infermera 
Aquesta exposició és un viatge pel passat, el present, però també el 
futur de la infermeria gironina i una contribució per ajudar a fer més 
visible la professió i ajudar a explicar la nostra aportació als ciutadans. 

Sabies què?
1. Una infermera és la professional que té cura de les persones, 

que les orienta a prendre decisions saludables des del naixe-
ment fins al final de vida. 

2. Les infermeres treballem en l’àmbit de l’assistència, la docèn-
cia, la recerca i la gestió. 

3. Som una professió autònoma. 

4. Des de 2012 el títol d’infermera és un títol de Grau universitari, 
cosa que ens permet accedir directament als estudis de doctorat. 

5. A Catalunya som més de 44.000 infermeres i infermers, dels 
quals 3.500 treballem a les comarques de Girona. 

Com ens anomenem? 
Som infermeres...
El 90% del col·lectiu infermer a Catalunya segueix estant integrat per 
dones. És per això que a l’hora d’englobar els professionals d’ambdós 
sexes es pot utilitzar el terme infermeres, tant per referir-nos a homes 
com a dones infermeres. Es tracta d’una recomanació del Consell Inter-
nacional d’Infermeres. 


