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PREMIS DE LA FUNDACIÓ 
INFERMERIA I SOCIETAT

Els Premis de la Fundació Infermeria i 
societat tenen com a objectiu projectar el 
nou perfil professional de la infermera a 
través del reconeixement públic a 
aquelles persones, grups o institucions 
que fan o han fet possible el desenvolu-
pament de la professió i de la disciplina 
infermera i que, a través d’aquest 
desenvolupament, han contribuït a la 
seva revalorització i a la seva projecció 
social. Aquests premis pretenen, doncs, 
reconèixer i valorar l’esforç de qui, d’una 
manera o altra, contribueix a millorar la 
qualitat de les cures infermeres.

I volen ser altres coses, tenen altres 
propòsits. Els Premis Infermeria i societat 
tenen la voluntat de fomentar, aquells 
aspectes de la professió que se sustenten 
en valors tant infermers com el respecte, 
el interès pels altres i la solidaritat.

El respecte a un passat que ens digui de 
la trajectòria de qui ens ha precedit i, 
mica en mica, van conformant la història 
de la professió infermera; però també a 
un present que el representa les inferme-
res i els infermers que donen resposta i 
construeixen una nova imatge professio-
nal a través d’unes bones cures inferme-
res. I de respecte a un futur que, malgrat 
cal conquerir-lo, obre nous focs d’inquie-
tud i de curiositat per aprofundir en la 
professió i la disciplina infermera.

L’interès pels altres, que s’ha reflectit a 
través de la participació que ha guiat, tant 
el procés de convocatòria, atorgament i 
lliurament dels premis, com les propostes 
de les infermeres i els infermers que han 
argumentat i documentat les diferents 
candidatures a favor d’altres que conside-
raven mereixien aquest reconeixement. 
L’agraïment a totes i tots vosaltres. El 
vostre esforç, no tants sols ha fet possible 
que altres infermeres col·legiades se’ls 
reconegui la feina feta sinó que ja formen 
part del fons documental del COIB que és 
on s’ha d’anar forjant la memòria profes-
sional col·lectiva.

De solidaritat perquè, a través d’ella, es 
cohesiona els membres d'una comunitat 
–en aquest cas la comunitat infermera- i 
reforça la consciència de que tots tenim 
interessos comuns per compartir. Per 
això, mitjançant la composició dels 
diferents jurats com en la participació en 
l’acte de lliurament, la Fundació Inferme-
ria i societat ha volgut compartir-los amb 
persones i institucions que representen 
aquesta comunitat infermera: infermeres i 
infermers de totes les edats, àmbits 
d’expertesa, sectors professionals, 
associacions científiques i professionals, 
unitats docents de les especialitats 
reconegudes, àrees de responsabilitat del 
Col·legi i un llarg etcètera. A totes 
aquestes persones i institucions, la 
Fundació Infermeria i societat us vol fer 
arribar el seu agraïment.



1. Aquest premi té el propòsit de reconèixer 
aquelles infermeres i infermers col·legiats al 
COIB, al corrent de la seva col·legiació, que es 
distingeixin o s’han distingit per la coherència 
de la seva trajectòria professional en l’àmbit de 
la professió infermera i que a través d’aquesta 
dedicació esmerçada, han esdevingut 
protagonistes del desenvolupament de la 
mateixa.

2. Les candidatures podran ser proposades per 
qualsevol col·legiada o col·legiat del COIB al 
corrent de la seva col·legiació.

3. Amb aquesta distinció es premia:
a. La trajectòria distingida rellevant en 

l’àmbit de la professió infermera
b. L’exemplaritat de dedicació a la professió 

infermera
c. La coherència amb les bases disciplinars 

de la Infermeria
d. L’exemple de coherència en el conjunt 

del recorregut professional
e.  La contribució al desenvolupament de la 

professió
f.   Exemple dels valors ètics del tenir cura
g. L’empremta en diferents generacions 

d’infermeres 
h. La contribució a la difusió i promoció de 

l’aportació infermera

Què són els Premis Infermeria i societat?
Els Premis de la Fundació Infermeria i 
societat tenen com objectiu projectar el 
nou perfil professional de la infermera a 
través del reconeixement públic a qui fa o 
ha fet possible el desenvolupament de la 
professió i de la disciplina infermera, i que 
contribueixen al seu creixement, a la seva 
revalorització i a la seva projecció social.
Aquests premis pretenen valorar l’esforç 
que persones i institucions duen o han 
dut a terme per millorar la qualitat de les 
cures infermeres no tant sols referida a 
producte o servei, sinó enteses en el marc 
d’una professió i una disciplina en 
constant desenvolupament.

En què consisteixen els premis?
Els premis consisteixen en un diploma i 
una dotació econòmica que s’especifica 
a cada una de les modalitats convocades.

Qui s’hi pot presentar ?
Poden optar als premis tant persones 
com institucions que hagin aconseguit 
millores rellevants en l’àmbit professional 
o disciplinar o que siguin exemple de 
trajectòria decidida i dedicada a la 
professió infermera.
En les bases de cada modalitat de premi 
s’estableixen els requisits específics. No 
es poden tornar a presentar candidatures 
(projectes, persones, etc), en cap modali-
tat, que van guanyar els Premis COIB i els 
premis FiS.
Els membres del Patronat de la Fundació 
Infermeria i societat, els membres de la 
Junta de Govern del COIB i els membres 
dels diferents jurats no poden ser 
guardonats amb els premis que 
s’inclouen en aquesta convocatòria.

Com presentar-s’hi?
Les propostes s’han de presentar a la seu de 
la Fundació Infermeria i societat, carrer 
Pujades, 350 de Barcelona. Les condicions 
per a la presentació de candidatures i els 
diferents mitjans per fer-ho consten en les 
bases específiques establertes per a cada 
una de les modalitats. En totes es valorarà 
especialment l’argumentació de la proposta.
En cas de necessitar assessorament o 
ajuda per la documentació a aportar, 
podeu contactar al correu 
premis@infermeriaisocietat.cat

La participació en aquesta convocatòria 
suposa l'acceptació de les bases exposa-
des.

Qui els valora? 
El jurat estarà format per infermeres i 
infermers col·legiats del COIB experts en 
els diferents àmbits i nomenats pel 
Patronat de la Fundació Infermeria i 
societat.
El jurat pot deixar desert el premi, si ho 
creu necessari, per manca de qualitat 
dels treballs o no-adequació a les bases.
El dictamen del jurat serà inapel·lable.

Terminis
El termini de presentació de candidatures 
per a aquesta convocatòria començarà 
quan es facin públiques aquestes bases 
el 3 de desembre de 2018 i es clourà el 
dia 4 de febrer de 2019 a les 20.00h.
Data de reunions del jurat: del 27 de 
febrer al 6 de març de 2019.
Data de comunicació als premiats i a totes 
les candidatures: 8 de març de 2019.
Data de comunicació pública de perso-
nes i projectes premiats: 11 de març de 
2019.
El Lliurament dels premis de la Fundació 
Infermeria i societat se celebrarà durant 
l’acte que tindrà lloc l’11 d’abril de 2019.

Quines modalitats es convoquen?
Els premis d’aquesta convocatòria es 
presenten amb les modalitats que es 
descriuen a continuació:

Premi Infermeria i societat a la 
Trajectòria Professional

Premi Infermeria i societat a la 
Bona Pràctica

Premi Infermeria i societat a la 
Innovació Infermera

Premi Infermeria i societat Flors Sirera a 
la Cooperació Sanitària Internacional 
(biennal, convocatòria 2018)

Premi Infermeria i societat a la 
difusió i la comunicació de la professió 
infermera.

Premi Infermeria i societat Entitats

Premi Infermeria i societat A prop teu



1. Aquest premi té el propòsit de reconèixer 
aquelles infermeres i infermers col·legiats al 
COIB, al corrent de la seva col·legiació, que es 
distingeixin o s’han distingit per la coherència 
de la seva trajectòria professional en l’àmbit de 
la professió infermera i que a través d’aquesta 
dedicació esmerçada, han esdevingut 
protagonistes del desenvolupament de la 
mateixa.

2. Les candidatures podran ser proposades per 
qualsevol col·legiada o col·legiat del COIB al 
corrent de la seva col·legiació.

3. Amb aquesta distinció es premia:
a. La trajectòria distingida rellevant en 

l’àmbit de la professió infermera
b. L’exemplaritat de dedicació a la professió 

infermera
c. La coherència amb les bases disciplinars 

de la Infermeria
d. L’exemple de coherència en el conjunt 

del recorregut professional
e.  La contribució al desenvolupament de la 

professió
f. Exemple dels valors ètics del tenir cura
g. L’empremta en diferents generacions 

d’infermeres 
h. La contribució a la difusió i promoció de 

l’aportació infermera

Amb la finalitat de reconèixer la trajectòria professional d’aquelles infermeres i infermers col·legiats al 
COIB que s’han distingit per la dedicació a la professió infermera i que han estat protagonistes del seu 
desenvolupament. 
Es valoraran tant les contribucions concretes com la seva coherència al llarg de la vida professional.

Bases

Premi Infermeria i societat a la 

Trajectòria professional 

Bona 
Pràctica 

4. Les candidatures es faran arribar mitjançant el 
formulari específic  “Premi Fundació Infermeria 
i societat a la Trajectòria Professional” i 
degudament argumentades, podent adjuntar 
aquella documentació que es cregui conve-
nient relacionada amb la persona proposada. 
La tramesa es realitzarà en format pdf a través 
del correu electrònic 
premis@infermeriaisocietat.cat. La persona 
proposant rebrà un acusament de rebut via 
correu electrònic amb el número de registre.

5. El jurat d’aquest premi estarà composat per 
col·legiades o col·legiats del COIB coneixedors 
de l’evolució recent de la professió infermera.

6. El premi està dotat amb 4.500€ en agraïment a 
la seva dedicació a la professió infermera.



1. Aquest premi té el propòsit de reconèixer 
aquelles infermeres i infermers col·legiats al 
COIB o equips infermers (els membres del 
quals han de ser infermers i han d’estar 
col·legiats), que en la seva funció en qualsevol 
de les quatre competències fonamentals: 
l’assistència, la docència, la recerca i la gestió, 
mereixin el reconeixement d’una infermera 
excel·lent. Entre d’altres aspectes es valorarà 
l’impacte de la pràctica infermera a les 
persones i a la comunitat, així com la coherèn-
cia amb les bases disciplinars de la Infermeria

2. Les candidatures podran ser proposades per 
qualsevol col·legiada o col·legiat al COIB al 
corrent de la seva col·legiació.

3. Amb aquesta distinció es premia:
a. La pràctica assistencial excel·lent
b. La coherència amb les bases 

disciplinàries
c. La millora objectiva en la salut de 

persones i/o comunitats
d. L’interès i originalitat del tema
e. La qualitat metodològica
f. L’aportació que pot obrir línies de 

recerca infermera 
g. L’interès per a la difusió del treball 

infermer
h. L’aplicabilitat en altres entorns de la 

pràctica infermera

Amb l’objectiu de donar a conèixer i premiar la tasca d’aquelles infermeres i infermers que des 
d’alguna de les quatre competències fonamentals: l’assistència, la docència, la recerca i la gestió, 
mereixen el reconeixement d’infermera excel·lent. Es valorarà l’impacte de la pràctica infermera a les 
persones i a les comunitats. 

Bases

Premi Infermeria i societat a la 

Bona Pràctica 

Bona 
Pràctica 

4. Les candidatures es faran arribar mitjançant el 
formulari específic  “Premi Fundació Infermeria 
i societat a la Bona Pràctica” i degudament 
argumentades, podent adjuntar aquella 
documentació que es cregui convenient 
relacionada amb la persona proposada. La 
tramesa es realitzarà en format pdf a través del 
correu electrònic 
premis@infermeriaisocietat.cat 
La persona proposant rebrà un acusament de 
rebut via correu electrònic amb el número de 
registre.

5. El jurat d’aquest premi estarà composat per 
infermeres i infermers col·legiats al COIB amb 
expertesa en els diferents àmbits de la pràctica: 
assistència, docència, recerca i gestió.

6. El premi està dotat amb 4.500€ a destinar a 
qualsevol activitat que la infermera, infermeres 
o institució guardonada decideixi relacionada 
amb la pràctica infermera.



1.  Aquest premi té el propòsit de reconèixer 
aquelles persones i/o empreses d’àmbit 
nacional o internacional que actuen a Catalun-
ya i que transmeten a la ciutadania missatges 
que donen valor a la tasca infermera d’acord 
amb els seus postulats ètics i professionals. Es 
convoca en dues modalitats, una per a 
projectes realitzats per infermeres i l’altre pels 
realitzats per altres professionals, empreses o 
institucions. Entre les empreses, en poden ser 
exemples, editorials, revistes, productores 
audiovisuals, mitjans de comunicació socials, 
webs corporatives o d’altres organitzacions que 
han dut a terme activitats que difonguin el 
treball infermer.

2.  Les candidatures podran ser proposades per 
qualsevol col·legiada o col·legiat del COIB al 
corrent de la seva col·legiació.

3. Amb aquesta distinció es premia en la modalitat 1:
a. El valor a la tasca infermera d’acord amb 

els seus postulats ètics i professionals
b. La coherència dels continguts de la 

disciplina infermera
c. La inclusió dels diversos posicionaments, 

visions i fonts 
d. La difusió dels reptes de la professió 

infermera
e. L’impacte de la difusió 
f.  La comprensió del missatge per part dels 

ciutadans 
g. L’interès per als ciutadans i de transcen-

dència més enllà de l’àmbit professional 
infermer

h. La finalitat de trencar amb certs estereo-
tips de la professió infermera

1. Aquest premi té el propòsit de reconèixer 
aquelles infermeres i infermers col·legiats al 
COIB o aquells grups multidisciplinars liderats 
per infermeres col·legiades de forma rellevant. 
Els treballs han de ser inèdits, aportant 
propostes innovadores, en forma de projecte a 
desenvolupar o recentment desenvolupats, en 
l’abordatge del tenir cura a les persones i les 
comunitats, així com la possible contribució en 
l’avenç professional.

2. Les candidatures podran ser proposades per 
qualsevol col·legiada o col·legiat del COIB al 
corrent de la seva col·legiació.

3. Amb aquesta distinció es premia:
a. Un projecte professional innovador
b. La coherència amb les bases 

disciplinàries de la Infermeria
c. La repercussió en millora de la salut de 

persones i/o comunitats
d. L’interès i originalitat del tema
e. Si possibilita línies de recerca infermera
f. L’interès per a la difusió del treball

infermer
g. La qualitat metodològica
h. L’aplicabilitat en la pràctica infermera

4. S’ha de preservar l’anonimat de les candidatu-
res proposades. No ha de constar el nom real 
de les persones o institucions candidates en 
cap dels documents  presentats, que ha de ser 
substituït per un pseudònim. Si en alguna de 
les documentacions enviades consta el nom 
real de la persona i/o institució, aquesta 
candidatura serà descartada. Les candidatures 
es faran arribar via correu electrònic en format 
pdf a través del correu electrònic 
premis@infermeriaisocietat.cat, mitjançant 
el formulari “Premi Fundació Infermeria i 
societat Innovació Infermera” i degudament 
argumentades. 

Pretén premiar, per una part, a aquelles infermeres i infermers col·legiats al COIB o grups multidiscipli-
naris en el que treballen infermeres col·legiades de forma rellevant i que aporten noves propostes 
innovadores en l’abordatge del tenir cura a les persones i comunitats, així com en l’avenç de la 
professió. Es valorarà l’aportació o idea plantejada en forma de projecte, la seva coherència i viabilitat 
conceptual i metodològica, així com els resultats del procés, la seva aplicabilitat i el seu impacte.

Bases

Premi Infermeria i societat a la 

Innovació Infermera 

La persona proposant rebrà un acusament de 
rebut via correu electrònic amb el número de 
registre.

      La tramesa de les dades reals dels candidats, 
es lliuraran via correu postal en un sobre 
tancat, en el que s’ha d’incloure un full on 
consti el número de registre i el nom real de la 
infermera o del projecte . Aquest sobre anirà 
adreçat a secretaria Premis Infermeria i societat 
(C/ Pujades, 350 08019 Barcelona), indicant en 
el remitent el pseudònim. 

      Els treballs seran originals i inèdits, redactats 
en català i  tindran una extensió no superior a 
30 fulls, incloent-hi els annexos. 

5. L’acceptació del premi comportarà l’autoritza-
ció a comunicar públicament el treball 
guanyador a la web de la Fundació Infermeria i 
societat (i/o a la web del Col·legi d’Infermeres i 
Infermers de Barcelona) o la reproducció per 
altres mitjans. 

     En el cas de que l’autor publiqui el treball per 
altres mitjans, haurà de fer constar en lloc 
visible el premi obtingut, amb la següent 
menció: “Treball guanyador del Premi 
Infermeria i societat a la Innovació Infermera, 
2018, Fundació Infermeria i societat”.

6. El jurat d’aquest premi estarà composat per 
infermeres i infermers col·legiats al  COIB i que 
es trobin al corrent de la seva col·legiació.

7. El premi està dotat amb 4.500€ a destinar a 
qualsevol activitat que la infermera, infermeres 
o institució guardonada decideixi relacionada 
amb la pràctica infermera.



1. Aquest premi té el propòsit de reconèixer 
aquelles infermeres i infermers col·legiats del 
COIB, al corrent de la seva col·legiació, que 
participen en iniciatives de cooperació 
sanitària internacional mitjançant projectes 
relacionats amb l‘aportació infermera en 
aquestes iniciatives.

2. Les candidatures podran ser proposades per 
qualsevol col·legiada o col·legiat al COIB al 
corrent de la seva col·legiació.

3. Amb aquesta distinció es premia: 
a. El lideratge infermer del projecte 
b. L’ actuació de cooperació de la/les 

infermera/es 
c. El desenvolupament de l’actuació en 

l’àmbit del 3r i/o 4rt món 
d. L’acompliment de les necessitats reals de 

l’entorn i/o població objecte del projecte 
e. L’interès del tema per la nostra professió 
f. La qualitat metodològica 
g. L’originalitat i especificació 
h. Viabilitat del projecte i sostenibilitat

4. S’ha de preservar l’anonimat de les candidatu-
res proposades. No ha de constar el nom real 
de les persones o institucions candidates en 
cap dels documents presentats, que ha de ser 
substituït per un pseudònim. Si en alguna de 
les documentacions enviades consta el nom 
real de la persona i/o institució, aquesta 
candidatura serà descartada. Les candidatures 
es faran arribar via correu electrònic en format 
pdf a través del correu electrònic 
premis@infermeriaisocietat.cat, mitjançant el 
formulari “Premi Flors Sirera a la Cooperació 
Sanitària Internacional” i degudament 
argumentades. La persona proposant rebrà un 
acusament de rebut via correu electrònic amb 
el número de registre.

Convocatòria biennal que vol premiar els millors projectes desenvolupats o en fase de desenvolupament, 
relacionats amb les actuacions de les infermeres i els infermers en l’àmbit del 3r i el 4t món, i estimular la 
seva participació com a cooperants. Aquest premi, va ser instituït pel COIB l’any 1999 com a homenatge a la 
infermera Flors Sirera, assassinada a Ruanda quan col·laborava com a cooperant amb l’ONG Médicos del 
Mundo. Es valorarà la concreció de l’aportació infermera així com la qualitat metodològica, l’impacte real o 
potencial de les accions proposades i l’interès del tema per a la professió infermera.

Bases

Premi Infermeria i societat,Flors Sirera a la 

Cooperació Sanitària Internacional 

La tramesa de les dades reals dels candidats, es 
lliuraran via correu postal en un sobre tancat, en 
el que s’ha d’incloure un full on consti el 
número de registre i el nom real de la infermera 
o del projecte. Aquest sobre anirà adreçat a 
secretaria premis Infermeria i societat 
(C/ Pujades, 350 08019 Barcelona), indicant en 
el remitent el pseudònim. 

Els treballs seran originals i inèdits, redactats en 
català i tindran una extensió no superior a 30 
fulls, incloent-hi els annexos. 

5. L’acceptació del premi comportarà l’autorització 
a comunicar públicament el treball guanyador a 
la web de la Fundació Infermeria i societat (i/o a 
la web del Col·legi Oficial d’Infermeres i 
Infermers de Barcelona) o la reproducció per 
altres mitjans. 

En el cas de que l’autor publiqui el treball per 
altres mitjans, haurà de fer constar en lloc 
visible el premi obtingut, amb la següent 
menció: “Treball guanyador del Premi Inferme-
ria i societat Flors Sirera a la Cooperació 
Sanitària Internacional, 2018, Fundació 
Infermeria i societat”.

6. El jurat d’aquest premi estarà composat per 
infermeres i infermers col·legiats al COIB 
experts en la cooperació infermera al 3r o el 4t 
món designades pel Patronat de la Fundació 
Infermeria i societat. 

7. El premi està dotat amb 4.500 € a destinar a 
qualsevol activitat que la persona o institució 
guardonada decideixi relacionada amb la 
professió o la disciplina infermera.



1.  Aquest premi té el propòsit de reconèixer 
aquelles persones i/o empreses d’àmbit 
nacional o internacional que actuen a Catalun-
ya i que transmeten a la ciutadania missatges 
que donen valor a la tasca infermera d’acord 
amb els seus postulats ètics i professionals. Es 
convoca en dues modalitats, una per a 
projectes realitzats per infermeres i l’altre pels 
realitzats per altres professionals, empreses o 
institucions. Entre les empreses, en poden ser 
exemples, editorials, revistes, productores 
audiovisuals, mitjans de comunicació socials, 
webs corporatives o d’altres organitzacions que 
han dut a terme activitats que difonguin el 
treball infermer.

2.  Les candidatures podran ser proposades per 
qualsevol col·legiada o col·legiat del COIB al 
corrent de la seva col·legiació.

3. Amb aquesta distinció es premia en la modalitat 1:
a. El valor a la tasca infermera d’acord amb 

els seus postulats ètics i professionals
b. La coherència dels continguts de la 

disciplina infermera
c. La inclusió dels diversos posicionaments, 

visions i fonts 
d. La difusió dels reptes de la professió 

infermera
e. L’impacte de la difusió 
f.  La comprensió del missatge per part dels 

ciutadans 
g. L’interès per als ciutadans i de transcen-

dència més enllà de l’àmbit professional 
infermer

h. La finalitat de trencar amb certs estereo-
tips de la professió infermera

Pretén premiar aquelles iniciatives a través de mitjans de difusió i comunicació en suport virtual, 
audiovisual o escrit, orientades a difondre la bona imatge de la infermera. 
Es valorarà l’impacte d’aquesta difusió però molt especialment el contingut del missatge i la seva 
coherència amb els continguts professionals i disciplinars.
Aquest premi es desdobla en dos: un per a projectes realitzats per infermeres i un altre pels realitzats 
per altres professionals, empreses o institucions.

Bases

Premi Infermeria i societat a la 

Difusió i la comunicació 
de la professió infermera

      En la modalitat 2 es premia: 
a. La visibilitat de la professió infermera a la 

societat
b. El missatge afegeix valor a la professió 

infermera
c. El contingut del missatge és coherent 

amb la disciplina infermera
d. La difusió dels reptes de la professió 

infermera
e. L’impacte de la difusió 
f. La comprensió del missatge per part dels 

ciutadans (claredat del missatge, to 
directe, entenedor, capacitat de 
comunicar)

g. El ressò en la societat
h. La finalitat de trencar amb estereotips de 

la professió infermera

4. Les candidatures es faran arribar mitjançant el 
formulari específic  “Premi Fundació Inferme-
ria i societat a la Difusió i la comunicació de la 
professió infermera” i degudament argumen-
tades, podent adjuntar aquella documentació 
que es cregui convenient relacionada amb la 
persona proposada. La tramesa es realitzarà 
en format pdf a través del correu electrònic 
premis@infermeriaisocietat.cat 
La persona proposant rebrà un acusament de 
rebut via correu electrònic amb el número de 
registre.

5.  El jurat d’aquest premi estarà composat 
per infermeres i infermers col·legiats coneixe-
dors del món de la comunicació 
i la seva relació amb la professió infermera.

6. El premi està dotat amb 4.500€ 
(cada modalitat) en agraïment a la seva 
dedicació a la professió infermera.

1. Aquest premi té el propòsit de reconèixer 
aquelles entitats, administracions, organitza-
cions no governamentals o sense ànim de 
lucre, que destinen algun projecte a la 
promoció de la salut o a la promoció infermera.

2.  Les candidatures podran ser proposades per 
qualsevol col·legiada o col·legiat del COIB al 
corrent de la seva col·legiació

3.  Amb aquesta distinció es premia:
a.  L’impacte del projecte a la promoció de 

la salut 
b.  L’impacte del projecte a la promoció  

infermera
c.  La millora objectiva en la salut de 

persones i/o comunitats
d.  L’originalitat del projecte 
e.  La rellevància del projecte en el sí de 

l'entitat
f.   La qualitat metodològica
g.  La planificació d’accions en pro a la 

promoció de l’aportació infermera
h.  La sostenibilitat en el temps



1. Aquest premi té el propòsit de reconèixer 
aquelles entitats, administracions, organitza-
cions no governamentals o sense ànim de 
lucre, que destinen algun projecte a la 
promoció de la salut o a la promoció infermera.

2. Les candidatures podran ser proposades per 
qualsevol col·legiada o col·legiat del COIB al 
corrent de la seva col·legiació

3. Amb aquesta distinció es premia:
a. L’impacte del projecte a la promoció de 

la salut 
b. L’impacte del projecte a la promoció

infermera
c. La millora objectiva en la salut de 

persones i/o comunitats
d. L’originalitat del projecte 
e. La rellevància del projecte en el sí de 

l'entitat
f. La qualitat metodològica
g.  La planificació d’accions en pro a la 

promoció de l’aportació infermera
h. La sostenibilitat en el temps

Pretén premiar aquella entitat, empresa, administració, organització no governamental o sense ànim 
de lucre per l’impacte que la seva feina té en la promoció de la salut i en la projecció de la professió 
infermera. 

Bases

Premi Infermeria i societat a

Entitats 
Convocatòria biennal que vol premiar els millors projectes desenvolupats o en fase de desenvolupament, 
relacionats amb les actuacions de les infermeres i els infermers en l’àmbit del 3r i el 4t món, i estimular la 
seva participació com a cooperants. Aquest premi, va ser instituït pel COIB l’any 1999 com a homenatge a la 
infermera Flors Sirera, assassinada a Ruanda quan col·laborava com a cooperant amb l’ONG Médicos del 
Mundo. Es valorarà la concreció de l’aportació infermera així com la qualitat metodològica, l’impacte real o 
potencial de les accions proposades i l’interès del tema per a la professió infermera.

Bases

Premi Infermeria i societat,Flors Sirera a la 

Cooperació Sanitària Internacional 

4. Les candidatures es faran arribar mitjançant el 
formulari específic  “Premi Fundació Infermeria 
i societat a Entitats”  i degudament argumenta-
des, podent adjuntar aquella documentació 
que es cregui convenient relacionada amb 
l’entitat proposada. La tramesa es realitzarà en 
format pdf a través del correu electrònic 
premis@infermeriaisocietat.cat 
La persona proposant rebrà un acusament de 
rebut via correu electrònic amb el número de 
registre.

5.  El jurat d’aquest premi estarà composat per 
infermeres i infermers col·legiats coneixedors 
del món de la comunicació i la seva relació 
amb la professió infermera.

6. El premi està dotat amb 4.500€ en agraïment a 
la seva dedicació a la professió infermera.



Per a més informació podeu:

*Consultar www.infermeriaisocietat.cat
*Trucar al telèfon gratuït d’atenció col·legial,

900 705 705
*Enviar un correu electrònic a

premis@infermeriaisocietat.cat

C/ Pujades, 350 
08019 Barcelona  

Premi Infermeria i societat a la

Bona Pràctica 

1. Aquest premi té el propòsit de reconèixer 
aquelles infermeres (col·legiades o no) i 
institucions d’àmbit nacional o internacional 
que fan possible el desenvolupament 
disciplinar de la professió infermera i que 
contribueixen decisivament a la seva revalorit-
zació i a la seva projecció social. 

2. Les candidatures podran ser proposades per 
qualsevol col·legiada o col·legiat del COIB al 
corrent de la seva col·legiació.

3. Amb aquesta distinció es premia:
a. La sòlida contribució al desenvolupa-

ment de la Infermeria com a ciència i 
disciplina professional

b.  La seva coherència amb les bases 
disciplinars de la Infermeria

c.  La seva contribució explícita al desenvo-
lupament de la ciència infermera

d. Les seves línies clares a favor del 
desenvolupament professional

e. Les accions orientades a la revalorització 
i a la projecció social

f. La seva contribució en les competències 
fonamentals de la Infermeria: assistència, 
docència, gestió i recerca 

g. L’impacte de la contribució a l’àmbit 
professional

h. La difusió pròpia o aliena de la seva 
aportació en els àmbits nacionals i 
internacionals

És el màxim guardó que atorga la Fundació Infermeria i societat i està dedicat a aquelles persones i 
institucions d’àmbit nacional o internacional que fan possible el desenvolupament de la professió 
infermera i que contribueixen decisivament a la seva revalorització i a la seva projecció social. Es 
valorarà la contribució al desenvolupament de la Infermeria en tant que ciència i disciplina professio-
nal i la seva concreció en línies específiques capdavanteres a favor del desenvolupament professio-
nal i que contribueixen decisivament a la seva revalorització i a la seva projecció social. 

Bases

Premi Infermeria i societat 

A prop teu 

4.  Les candidatures es faran arribar, mitjançant el 
formulari específic “Premi Fundació Infermeria 
i societat A prop teu”  i degudament argumen-
tades, podent adjuntar aquella documentació 
que es cregui convenient relacionada amb la 
persona proposada. La tramesa es realitzarà en 
format pdf a través del correu electrònic 
premis@infermeriaisocietat.cat. 
La persona proposant rebrà un acusament de 
rebut via correu electrònic.

5. El jurat d’aquest premi estarà composat pels 
patrons de la Fundació Infermeria i societat.

6.  A més del diploma i el trofeu acreditatiu, el 
premi està dotat amb 6.000€ a destinar a 
qualsevol activitat que la persona o institució 
guardonada decideixi realitzar relacionada 
amb la professió o la disciplina infermera.

7.  Es valoraran aquelles aportacions d’infermeres 
i infermers que esdevenen línies capdavante-
res de desenvolupament per a la professió 
infermera i que contribueixen decisivament a la 
seva revalorització i a la seva projecció social.


