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pràctiques externes millora escola pionera salut ges-
tió diversitat creixement professional hospital atenció 
benestar investigació decisions educació competències 

InfermerIa

mOVImenTS en XarXa.  
mOVImenTS amB ImPaCTe I PODer?
XXVI Jornada d’InfermerIa
#jornadaeUIG

25 d’abrIl



PROGRAMA

9.30    lliurament de documentació

10.00    Inauguració: 
 Dra. Montserrat Antonín. 
Coordinadora de Titulació.  
escola Universitària d’Infermeria Gimbernat

10.15     ELS MOVIMENTS INFERMERS  
EN LES XARXES SOCIALS A DEBAT

  Pedro Soriano 
Infermer. Hospital Clínico San Carlos, madrid. 
fundador del projecte “ffpaciente” per facilitar  
la interacció entre els pacients actius i els 
professionals de la salut. Projecte emmarcat  
en l’aeC. responsable del blog @blogsanitarios

  Mónica Moro 
Cap de Comunicació, e-business i rSC del Grupo 
menarini. Impulsora del movimiento Sherpas 2.0. 
“Juntos por el aislamiento digital”. Propostes  
per reduir la bretxa digital.

  Xose Manuel Meijome 
Infermer. membre de “Sueñon”, campanya 
impulsada per infermeres i dirigida a tota la 
societat (professionals de la salut, gestors i 
pacients) amb la finalitat de promoure el descans 
de les persones hospitalitzades. 

  Mercè Muñoz 
Professora Titular de l’eUI Gimbernat. Impulsora 
dels programes “open Thinking” i “Thinking out” 
d’innovació i emprenedoria per a joves estudiants  
i professionals de la salut.

  Marisa de la Rica 
Infermera. especialista en Geriatria. Treballadora 
Social. Vocal d’Infermeria a la Junta directiva de 
SeCPal. responsable del “Plan de Sensibilización 
de los Cuidados Paliativos #paliativosvisibles”. 
responsable del blog “Carreteras Secundarias”.

  modera: Dra. Amor Aradilla  
dinamitza: Dra. Montserrat Edo 
Professores Titulars.  
escola Universitària d’Infermeria Gimbernat

12.00   Pausa – Cafè

12.30   #SHARINGCONCLUSIONS 

 
13.30    Cloenda

Pr
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les xarxes socials han esdevingut un nou 
àmbit de visibilització i d’actuació professio-
nal. en aquest sentit, el d’infermeria és un 
dels col·lectius professionals més actius. Un 
clar referent és Twitter, la xarxa professional 
per excel·lència, on la infermeria hi té una 
presència molt activa debatint, analitzant, 
i fins i tot provocant nous corrents crítics. 
alguns d’aquests corrents s’han convertit 
en petits-grans moviments que tracten de 
sensibilitzar no només al col·lectiu infermer, 
sinó també a la societat, de la importància 
de generar canvis des del sistema de salut 
fins a la pràctica quotidiana.

Pretenem portar a debat l’impacte real 
d’aquests moviments i reflexionar sobre la 
seva importància més enllà de la seva visi-
bilitat en les xarxes socials.

Us convidem a participar d’aquest anàlisi 
i debat des d’un nou format, on ponents 
i participants estableixin en tot moment 
un diàleg obert, participatiu i, perquè no, 
interactiu.

OBJECTIUS
• Conèixer diferents moviments socials en  
infermeria

• Identificar si aquests moviments generen 
canvis en els professionals, en els pacients 
i en la comunitat

• Compartir des de la pràctica diària l’impacte 
d’aquests moviments socials

• debatre la necessitat d’avaluar l’impacte 
social que generen 

COMITÈ ORGANITZADOR
equip docent de l’escola Universitària 
d’Infermeria Gimbernat

INSCRIPCIÓ
Preu d’inscripció: 30 euros.
la butlleta d’inscripció emplenada s’haurà 
d’enviar abans del dia 21 d’abril.
es lliurarà certificat d’assistència.
Pots inscriure’t a la nostra web: www.eug.es

XXVI Jornada d’InfermerIa  2017

SALUT REALITAT REFLEXIONS DEBAT ACTUALITZACIÓ 
INVESTIGACIÓ BIOMEDICINA ÈTICA RELACIONS REPTES 
ANTICIPAR-SE COMPROMÍS IMPLICACIONS ACTUALITAT 
OPORTUNITATS VIDA SOCIETAT SALUDABLE PSICOLO-
GIA CONTEXT PRESENT FUTUR DILEMES 



Informació
Si vols més informació pots adreçar-te  
a la secretaria de les escoles Gimbernat
(horari de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00) 
o a la pàgina web, www.eug.es

Com arribar-hi
•  ferrocarrils de la Generalitat,  

estació de Sant Joan, direcció Sabadell,  
cada 10 minuts des de plaça Catalunya

•  autopista b-30, sortida Sant Cugat/rubí
•  Túnels de Vallvidrera, sortida núm. 13a, 

enllaç amb l’autopista b-30 Girona-frança, 
per la calçada lateral

av. de la Generalitat, 202-206    08174 Sant Cugat del Vallès (barcelona) 
Tel. 93 589 37 27    fax 93 589 14 66  infermeria@eug.es

President escoles Universitàries Gimbernat
dr. J. m. Sala i Xampeny

director escoles Universitàries Gimbernat
dr. a. barbeta i laball

www.facebook.com/eUGenfermeria

twitter.com/@eUGenfermeria

www.youtube.com/eUGenfermeria

Segueix-nos a les xarxes socials

www.eug.es


