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Nota col·legial
S'informa al col·legiat que,
de l'1 de juliol al 15 de setembre de 2011, l'horari d'atenció al públic del Col·legi serà
de 8 a 15 hores de dilluns a
divendres

Declaracions
Renda 2011
En virtut del conveni de col·
laboració signat entre ANPER CONSULTORS, SLP i el
Col·legi d’Infermers/eres de
Girona, els oferim la possibilitat de confeccionar la
seva declaració de renda
de l’exercici 2011 de forma
gratuïta per als col·legiats.
Tel. contacte: 972 20 72 62, ANPER CONSULTORS, SLP. Av. Jaume I, 48 2A, 17001 Girona.
Es prega concertar hora. Període campanya 2011: durant
els mesos de maig i juny.

Projecte Gradua2
Estem en època de canvis i, amb
aquests, la nostra professió també evoluciona. L’obtenció de noves competències és un repte al
qual ens volem afegir. D’aquesta
inquietud per la nostra professió
neix el Projecte Gradua-2.
Aquest projecte és un itinerari
formatiu que consta de dues fases. La primera part ens ajuda a
adquirir la nova competència
prescriptora amb total seguretat,
i la segona fase esta orientada a
aconseguir el Grau d’Infermeria.
La primera fase, el curs de “Prescripció i TIC”, fa poc menys de
dos anys que s’ha començat, i
s’han impartit 71 cursos al Col·legi
de Girona. Més del 57 % dels nostres col·legiats l’han pogut realitzar. Per tal de facilitar l’execució
del curs, el Col·legi, juntament
amb diferents institucions, hem
traslladat el curs a diferents localitats: Olot, Puigcerdà, Blanes,
Figueres, Salt, Banyoles i, properament, a Palamós.
La segona fase de l’itinerari consta de dues parts:
a) Expert universitari en prescripció (20 crèdits ECTS)
b) Grau d’infermeria (30 crèdits
ECTS)
Objectius:
1. Adquirir les competències dirigides a l’obtenció de l’acreditació oficial d’Infermer/a
prescriptor/a en cures especialitzades, pel Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
2. Adquirir les competències dirigides a l’obtenció del Grau
d’Infermeria
Continguts:
1. Marc legislatiu de la prescripció infermera
2. Fonaments teòrics i pràctics de
la prescripció
3. Grups de fàrmacs i productes
sanitaris
4. Intervencions infermeres. Classificació
5. Gestió telemàtica del coneixement infermer

6. Beneficis i riscs associats
7. La gestió del risc farmacoterapèutic a la clínica
8. Les TIC com a suport al desenvolupament de la professió
Metodologia:
El curs és semipresencial. L’alumne
haurà d’assitir als seminaris presencials i completar la seva formació a través del campus virtual
i el treball personal. L’alumne podrà acudir a les tutories de suport,
presencials i/o virtuals, en hora
concertada prèviament amb el
seu tutor.
Avaluació:
-A
 ssistir al 100 % de les classes
presencials obligatòries
-P
 articipar en la formació en
línia a través del campus virtual
-E
 laborar un treball de “Fi
d’expert”, que consistirà a
proposar un pla de cures
A través del campus virtual
l’alumne accedirà a sis cursos
de formació continuada acreditats pel SNS. Per obtenir els crèdits haurà de superar els testos
d’avaluació corresponents.
Preu:
3.000 euros (cost real del projecte Gradua-2), (subvencionat
per Organització Col·legial 2.110
euros) = 890 euros preu per als
col·legiats.
Requisits:
• Estar col·legiat al Col·legi de
Girona
• Disposar d’un correu electrònic propi. En cas de no tenirne posa’t en contacte amb el
Col·legi: te’n farem un.

• Disposar d’un ordinador i tenir
coneixements d’informàtica a
nivell d’usuari.
Documentació que cal presentar:
Per poder fer el curs s’ha de presentar: el DNI, el títol de DUI i la
sol·licitud del curs. Aquesta documentació s’exportarà automàticament del curs de l’acreditació
de la prescripció.
Caldrà penjar, abans d’iniciar el
curs:
• DNI, en cas que hagi caducat.
• S ol·licitud del curs degudament
omplerta i signada.
No s’admetrà ningú al curs si
no ha omplert la sol·licitud i ha
penjat la documentació en suport electrònic
Procediment d’inscripció:
Adreça de la secretaria virtual:
www.e-nursingbestpractices.
com
Les places s’adjudicaran per rigorós ordre de pagament dels 80
euros. Rebreu un mail per avisarvos que heu estat admesos i a
quin grup. Llavors s’haurà de fer
el pagament de la inscripció del
curs (500 euros).
Per a més informació podeu consultar la pàgina web del Col·legi,
contactar amb Sr. Lluïs Colldecarrera (llcc@codigi.cat) o trucar
al Col·legi 972-204061 de dilluns a
dijous.
Podreu consultar les dates
dels cursos a la pàgina web del
Col·legi, www.codigi.cat
Comissió Prescripció
Margarita Puigvert, vocal 3a i
Montserrat Jover, vocal 6a.

Compte sense comissions d’administració ni manteniment si
tens la nòmina domiciliada
Domicilia la teva nòmina i tres rebuts i emporta't una targeta prepagament carregada amb 1.000 euros.
(1) Llegeix les condicions a la plana
web www.codigi.cat) per pagar el
teu curs de Grau o el que tu vulguis.
Consulta el compromís de permanència i resta de condicions
de la campanya en la teva oficina
de Banesto més propera.
I si la teva nòmina està entre
1.000 i 2.100 euros nets/mensuals, podràs accedir a una targeta prepagament carregada amb
500 euros en similars condicions.
(2) Llegeix les condicions a la plana web www.codigi.cat).
Targeta Dèbit Or
Gratuïta el primer any (*) Consulteu les condicions a la plana web
www.codigi.cat)
Més límit per a compres i extracció en caixers automàtics.
Inclou assegurança d’accidents

Diada
Internacional de
la Infermera 2012

Com ja sabeu, el dijous dia 17
de maig es va celebrar al Col·
legi Oficial d’Infermers/eres de
Girona la Diada Internacional
de la Infermera.
Aquest any els membres de la
Junta de Govern van decidir organitzar una taula rodona, en
què els ponents ens ajudessin a
fer Una mirada a la pobresa
i salut.
Va ser una oportunitat per reflexionar, aprendre i compartir idees amb altres disciplines
amb les quals ens complementem, fet que reverteix en benefici del ciutadà i en el de la
professió.
Van ser ponents de la taula la Sra.
Mònica Barnola Roca, sociòloga,
tècnica de Salut Comunitària del
projecte Intervenció Comunitària Intercultural, Salt; la Sra.
Anna Serra Gironès, advocada
del Departament d’Estrangeria
de Creu Roja de Girona; Sra.
Dolors Corominas Vilalta, infermera coordinadora de Mediació Intercultural en Salut i Salut
Comunitària de l’IAS; i la Sra.
Montserrat Pujiula Blanch, metgessa especialista en medicina
familiar i comunitària, ABS, Salt.

(6.000 euros), permet treure 1.200
euros diaris en caixers, permet
fer compres setmanals per un valor de 1.800 euros, acumula i genera 1 punt per cada 20 euros de
facturació en compres. Els punts
es poden canviar per articles del
programa Banesto Fidelitat.
• Control instantani de les
compres per SMS.
• Seguretat en compres: total
seguretat contra usos fraudulents en compres, en cas de robatori o pèrdua de la targeta,
Inclosos els anteriors a l’avís de
la pèrdua o el robatori. Total
seguretat en compres realitzades per Internet.
• Seguretat en caixers: en cas
d’atracament durant l’extracció dels diners, Banesto li dóna
l'import robat.
• Seguretat davant la falsificació i duplicitat: en cas de
falsificació o duplicitat de la
seva targeta, Banesto li torna
l'import de qualsevol compra o
ús fraudulent que hagi sofert el
client.

Jornada d’Infermeria de la Universitat Ramon Llull
Per la present us presentem el programa
sobre la Jornada
d’Infermeria de la
Universitat Ramon
Llull que tindrà lloc a Puigcerdà el
dia 12 de juliol de 2012.
El títol de la Jornada és: La infermeria és innovadora, autònoma i investigadora.
El grau en infermeria situa la professió en el lloc acadèmic que li
correspon. La infermeria es converteix en una carrera sense límits acadèmics ni professionals,
obre el camí cap a la investigació
i la docència universitària, i permet el desenvolupament professional a màster i doctorat.
Inaugurarà la Jornada la degana
del Consell Català, Sra. Montserrat Teixidor.
Taula 1
Curs d’adaptació del diplomat
al grau d’infermeria
Ponents:
1. Situació actual del curs d’adaptació del diplomat al grau
d’infermeria a les universitats
catalanes. Sr. David Ballester
Ferrando, director de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona.
2. E xperiència del curs de retitulació del diplomat al grau en
infermeria de la universitat
Ramon Llull. Sra. Isabel Pérez Pérez, directora del Grau
en Infermeria de la Facultat de
Ciències de la Salut Blanquerna
de la Universitat Ramon Llull.

3. Presentació de la proposta
del curs d’adaptació del diplomat al grau d’infermeria
per l’Organització Col·legial
d’Infermeres / infermers. “Gradua-2”. Sra. M. Àngels Pérez
García, tresorera del Col.legi
Oficial d’Infermers/eres de Girona.
Modera: Sra. Anna M. Pedraza
Anguera, presidenta del COI de
Tarragona.
DEBAT
En el nostre país, segons la llei
actual, els contractes laborals
siguin convenis ICS o XUP, es
fan segons titulació acadèmica
i, per tant, la retribució econòmica va lligada a la titulació
acadèmica.
Taula 2
Conèixer com afecta l’actual situació la contractació laboral,
i el règim estatutari o autònom
dels professionals infermers/eres.
Ponents:
Sra. Carme Esparraguera, graduada social.
Sr. José Sobrino o Sr. David Estruc, advocats de l’ICS
Sr. Carles Moret Llosas, advocat
del Col·legi Oficial d’Infermers/
eres de Girona
Modera: Sr. Albert Tort Sisó, president del COI de Barcelona.
DEBAT

Els coneixements, les habilitats i les actituds de la infermera es basen en tres pilars: el
codi ètic i deontològic, les normes de la pràctica infermera i
l’aprenentatge al llarg de la vida
Taula 3
Conèixer l’opinió dels líders
polítics i de la professió infermera sobre com creuen que ha
de ser l’avaluació contínua de
la competència professional
infermera.
Ponents:
1. Departament de Salut – (Pendent de confirmar)
2. Sra. Assumpció González
Mestre, Direcció Estratègia
d’Infermeria. Secretaria d’Estratègia i Coordinació del Departament de Salut.
3. Sr. Josep Ma Camps Balaguer,
President del COI de Lleida i
vocal de la Comissió d’Acreditació/reacreditació del Consell
General d’Infermeria.
Modera: Sra. Mariona Creus
Virgili, infermera de reconegut
prestigi, exdegana del Consell de
Col·legis d’Infermers/eres de Catalunya i expresidenta del COI de
Barcelona.
DEBAT
Podeu fer la vostra inscripció a la
Jornada a través del següent
LINK:
http://universitatestiu.url.
edu/ca/cursos_ficha.php?id=40

Curs gratuït per
a infermers/eres
sobre l'autocontrol
del tractament
anticoagulant oral
(Sintrom)

Tal com us vàrem informar en el
butlletí anterior, el COIGI, juntament amb Monitor Medical, està
organitzant un curs GRATUÏT
acreditat de 20 hores d’autocontrol del tractament anticoagulant oral per a infermers/eres per
als dies 17, 19, 24 i 26 de setembre i 1 d’octubre de 2012, en
sessions de quatre hores.
El curs serà impartit per professionals de Monitor Medical, centre sanitari per a l’autocontrol del
tractament anticoagulant oral.
El centre sanitari Monitor Medical atorga un paper fonamental
a infermeria en tasques com la
formació al pacient en l’autocontrol del tractament anticoagulant oral i el tutoratge posterior davant dels dubtes que els
puguin sorgir.
El temari del curs tracta, entre
d’altres, de les nocions bàsiques
de la malaltia cardiovascular
tromboembòlica, el tractament
anticoagulant i la pràctica de
l’autocontrol.
Per formalitzar la inscripció
al curs, cal que envieu per fax
(972-213008), o escanejat al correu gicodi@codigi.cat, el full
d’inscripció que trobareu a la
plana web, a l’apartat de gestions/formularis
Per a més informació: www.monitormedical.es i www.codigi.cat

Jornada Internacional Infermeria Corporació
de Salut del Maresme i la Selva
El divendres 11 de maig, la Corporació va celebrar el Dia de
la Infermera, amb una Jornada a l’Hotel Bernat II de Calella.
Sota el lema Les malalties que
provoquen dependència, els objectius de la jornada han estat
conèixer les dependències físiques
i psíquiques originades després del
diagnòstic d’una malaltia depenent,
potenciar i millorar l’autoestima
del pacient i conèixer les influències del personal d’infermeria
dins l’àmbit de les dependències.
La sessió, inaugurada per l’alcaldessa
de Calella, l’il·lma. Sra. Montserrat
Candini, i per la Sra. Lourdes Muné,
directora d’Infermeria de la Corporació, es va iniciar amb la conferència La lluita contra l’ELA. Una
visió global de l’Esclerosi Lateral
Amiotròfica, a càrrec de la Sra.
Esther Sellés, coordinadora general de la Fundació Miquel Valls per
la lluita contra l’Esclerosi Lateral
Amiotròfica. Es va comptar, al llarg
de tota la jornada, amb l’assistència
d’uns 100 professionals. Enguany
es lliuraven dos premis (comunicacions o pòsters) presentats. Un total

de vuit comunicacions i quatre pòsters optaven als premis. El comitè
científic, format per infermeres dels
diferents centres de la Corporació,
va atorgar els dos premis següents:
• Primer premi: a la millor comunicació
Els cuidadors informals de pacients dependents hospitalitzats
a Medicina Interna.
Autors: Imma Pérez, Montse Andrés, Gisela Reina, Laia Puig, infermeres de l’Hospital Comarcal de
Calella.
• Segon premi: al millor pòster
Aspectos importantes en la actuación de enfermería en pacientes con esclerosis múltiple en
Urgencias.
Autores: Núria Garriga, Núria Medié Selles, Jéssica Cuéllar González,
infermeres del Servei d’Urgències
de l’Hospital Comarcal de Blanes
Els premis van ser lliurats per la Dra.
Núria Constans, directora gerent, i
la Sra. Lourdes Muné, directora d’Infermeria de la Corporació de Salut,
durant l’acte de cloenda.

Acreditats per la Comissió de
Formació Continuada de les
professions sanitàries

Sol.licita catàleg gratuït i sense compromís
902 153 130
MÉS DE 100 CURSOS
PER A INFERMERIA DES DE 28,5 €
953 245 500

www.logoss.net
formacion@logoss.net

Fax: 953 24 54 82
Adreça postal: Logoss • C. Camino de las niñas, 12
Urb. Ciudad Jardín - Entrecaminos / 23170 La Guardia de Jaén (Jaén)

Èxit de
participació a
les XIV Jornades
d’infermeria
organitzades per
l’Hospital Sant
Jaume d’Olot

Gairebé unes 200 persones, la
majoria professionals d’infermeria dels hospitals gironins,
es van aplegar el divendres
4 de maig al Restaurant Ca
l’Enric, de la Vall de Bianya,
per assistir a les XIV Jornades
d’Infermeria dels Serveis de
Medicina Interna dels Hospitals de Girona.
Després de les paraules de benvinguda de l’alcalde d’Olot,
Sr. Josep M. Corominas, i del
director del centre organitzador, Sr. Carles Puig, els diversos hospitals participants van
donar a conèixer els seus estudis i reflexions, centrats en
aquesta ocasió en l’atenció als
pacients amb patologies cròniques. En total, van ser dues
conferències i una desena de
comunicacions que es van
allargar durant tot el matí.
Els infermers i infermeres van
exposar els pòsters que havien
elaborat i que van ser valorats
per un jurat que va atorgar el
premi al pòster presentat per
infermers/eres de l’Hospital
de Campdevànol, sobre “Prevenció del Delirium” dotat
amb 150 euros, gentilesa de
l’Ajuntament d’Olot.
També van premiar infermers/
eres de l’Hospital de Figueres
per la seva comunicació sobre “El grau de complexitat
dels pacients ingressats”,
dotat amb 300 euros, gentilesa del Col·legi Oficial d’Infermers/eres de Girona.
La Jornada va finalitzar amb
les paraules de la Sra. Ester
Puigdemont, supervisora d’infermeria de l’Hospital Sant
Jaume d’Olot, i de la regidora
de Salut d’aquesta ciutat, Sra.
Núria Fité, que van passar el
relleu a l’Hospital Josep Trueta
de Girona, encarregat d’organitzar la trobada del proper
any.

Convenis
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Centro Wellness

Parc del Migdia

EICA IDIOMES:

02 CENTRE WELLNESS:

Matrícula inscripció 76,70 e (preu col·legiats 30 e)
Mensualitat: 76,80 e (preu col·legiats 62,40 e) horari
complet de 7.00 a 23.00 h.
Observacions: preus per a col·legiats i familiars vàlids a partir
de l’1 de gener de 2012. Cal presentar el carnet col·legial.
C. Migdia, 70-72, 17003-Girona, tel: 972 21 02 68, www.o2centrowellness.com
Persona de contacte: David Sabé

DUETS GIRONA:

Acadèmia i professors particulars per
a Primària, Secundària, Batxillerat, Cicle
formatiu i Universitaris.
Fins al 5 % de descompte segons la
contractació dels serveis de formació a
domicili i presencials. Ofertes no acumulables. Més informació al tel. 972 21 86 49

Conveni d’idiomes per als col·legiats, amb
gran varietat de cursos de progrés, de
reciclatge o especials per a la preparació de
diferents diplomes, tant individualment com
col·lectivament. Girona, tel. 972 21 93 39.

CEBADO:
10 % de descompte en els serveis de
perruqueria
c. Emili Grahit, 6. GIRONA
972 41 20 91 - 972 41 15 66
www.cebado.es
http://www.cebado.es

ÒPTICA CHAVARRIA:


15 % de descompte.
C/ Sant Pau, 42 17600 Figueres.
Tel. 972 50 76 93

HIPERESCOLA:
A Girona, C. L’Esport.
10 % de descompte en tots
els productes, excepte en els
consumibles informàtics.
Tel. 972 22 20 94.

ÒPTICA RUEDA:

Informa’t de les Assegurances trucant
al 972 20 40 61. Esther Cardona
gicodi@codigi.cat

C. Migdia, 47-49 C. Migdia, 25 baix C. Bisbe Lorenzana, 33 Pujada St. Fèlix, 3
17003 Girona
17003 Girona
Tel. 972 20 39 11
17004 Girona
Tel. 972 22 45 45 Tel. 972 22 87 47
Tel. 972 20 23 90
Tel. 972 20 39 11
Fax. 972 41 41 41				

Pça. dels Horts, 1
17160 Anglès
Tel. 972 42 05 05
Fax. 972 41 07 17

50 % dte. en el preu de l’entrada.
Entrada pel carrer de la Força, 27.
Sala d’exposicions temporals entrada
per placeta de l’Institut Vell,1.
Sala Carbonera entrada per pujada Sant Feliu, 2. 17004 Girona.
Tel 972 222 229. museuciutat@ajgirona.cat. www.girona.cat/museuciutat

PITCH & PUTT GUALTA:

MUSEU DEL JOGUET
DE CATALUNYA:

- 10 % de descompte sobre el preu del green fee vigent.
(descompte no vàlid els dies amb esdeveniments extraordinaris -torneigs-)

C/ Sant Pere, 1 Figueres
20 % de descompte
sobre el preu de
l’entrada.

- un 2x1 en la classe oberta: Horari fix: dissabtes de 17 a
18 h i diumenges d’11 a 12 h.
Per a més informació: Tel. 972 76 03 38 i
recepcio@gualta.com

LA CASA MÀGICA Col·lecció Xevi:

OCITÀNIA Terra de Lleure:

2 0 % de descompte en ulleres de vista i vidres. 20 % de descompte en
ulleres de sol. 5% de descompte en aparells de mesura i instruments òptics.

MUSEU D’HISTÒRIA DE LA
CIUTAT DE GIRONA.

(Museu de la Il·lusió i la Curiositat)
Avinguda Església, 1
17246 Santa Cristina d’Aro
Tels. 607 23 79 11 i 667 29 25 00
20 % descompte sobre el preu de
l’entrada.

Descomptes en Segway:
3 euros en les excursions d’1 hora i hora i mitja
5 euros en les excursions de 2 hores
Ctra. de Torroella de Montgrí a Parlavà, km 0,5. 17257 Gualta
(davant del Pitch & Putt Gualta)
Confirmar data i hora a: info@ocitania.cat o al tel. 972 75 50 82

MUSEU DEL CINEMA: Col·lecció Tomàs Mallol. 20 % descompte
al preu de l’entrada general a l’exposició permanent (col·legiat i 4
acompanyants). C. Sèquia, 1. Girona

VIATGES IBÈRIA:
CLÍNICA DENTAL DRA. NÚRIA CORTADA:
Primera visita gratuïta. 10 % de descompte en properes visites.
C/ Oriol Martorell, 16, baixos 1a - 17003 Girona
Tel. 972 20 84 48 - Fax 972 42 64 87

CLÍNICA DENTAL APPLE DENTGIRONA
Travessera Canaders núm. 2, 2 – 1. 17002 Girona
Telèfon 972 21 55 03
Primera visita gratuïta.
50 % descompte en les neteges bucals.
10 % descompte en odontologia conservadora i endodòncia.
L’única assegurança de
salut que inclou totes
les pròtesis i us dóna
assistència sanitària total.
Si desitgeu més informació truqueu a la seu col·legial als tels.
972 20 40 61 - 972 21 30 08. A partir de les 15.30 h, de dilluns a
divendres i demaneu per la Srta. Esther Cardona.
Òptica Milent disposa de set botigues a la
província de Girona: us recomanem entrar
a la web perquè trieu la que us sigui més
convenient.
Descompte: 15 % en tots els productes, exceptuant productes
d’oferta en promoció. Observacions: cal presentar el carnet
col·legial. www.opticamilent.com. Tel. 972 48 05 31
Òptica del Bulevard. c/ Nord, 11. 17001 Girona.
Tel. 972 21 12 64. odbgirona@gmail.com
20 % descompte en muntura i vidres de graduat
15 % descompte en muntures de sol
10 % descompte en complements
Aquests descomptes no són acumulables amb
altres ofertes
Asociación de Empresarios de Hostelería de Navarra
c/ Pedro I, núm. 1-1r 31007 (Pamplona)
Tel.: 948 268412 Fax: 948 172756
Reserva tu alojamiento en Navarra con un 12 % de
descuento sólo por ser colegiado.
Utiliza esta web para hacer tus reservas:
www.visitnavarra.info/codigi
GALDANA CENTRES D'ESTÈTICA
c/ Caldes de Montbui, 29 baixos
17003 Girona
Tel. 972 20 83 02
www.galdana.net
5 % de descompte en tractaments facials i depilacions
7 % de descompte en tractaments corporals

THALASSA-SPORT MARITIM, SL:

descompte en els mesos de maig a setembre del 10 % (temporada alta) en tractaments i un 2x1 en l’entrada a l’spa. Excepte descomptes especials per forfait.
Descompte del 20 % la resta de l’any en un 2x1 en l’entrada de l’spa.
C/ Jacint Verdaguer, 9 17480-ROSES. (972 253 163)

Tel. 91 632 40 04
Fax 91 205 30 68

PLACETE VERD:

Descomptes del 10 % en els tractaments. Ara
informa't sobre les festes Dehesa per a dones.
Placeta de la Font, 11
Tel. 972 17 26 85. Mòbil 673 860 300
17840 SARRIÀ DE TER
www.placete.tk - placeteverd@gmail.com

HAPPYYOGA:
50 % de descompte en la matrícula
C/ Sant Agustí, 40 (Zona Migdia)
Tel. 972 20 84 95 - 616 952 314
girona@happyyoga.com
www.happyyoga.com

Convocatòria febrer/març 2012. Màster en Gestió de Programes de
Prevenció, vigilància i control de les infeccions relacionades amb el
Sistema Sanitari. Postgrau en Infermeria en l'Atenció Primària (CADI 2)
Per a més informació truqueu al telèfon 93 403 76 88

ÒPTICA DEL PONT:

20 % de descompte en tots els productes de l’Òptica del Pont (ulleres de
sol, ulleres graduades, lents de contacte i líquids)
Revisions oculars completament gratuïtes
Av. Sant Joan Bosco, 25. 17007 Girona. Tel. 972 206 544.
info@grupgiroptics.com - www.grupgiroptics.com

SHEN GIRONA:

15 % de descompte en 1a visita en totes les
teràpies.
Per a més informació:
Pça. Salvador Espriu, 3-4 (just al costat del mercat
pça. del Lleó). 17002 Girona. Tel. 972 48 39 93
info@shengirona.com / www.shengirona.es
HOTEL GUITART MONTERREY:
Ctra. Tossa, s/n. 17310 Lloret de Mar
www.ghmoterrey.com
10 % de descompte en tots els tractaments
(presentar el carnet de col·legiada, 15 % si
véns de dilluns a dijous)
Informació i reserves: 972 36 40 50

CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA
Y HOMEOPATÍA FERRAN TOMAS
Acupuntura-Homeopatía
Medicina Tradicional China
Tratamientos de obesidad/ansiedad/depresión/
fibromialgias/lumbalgias...
Sant Gregori - C. Bruguera, s/n - Tel. 972 22 67 92
TOMEU BIURRUN
Psicòleg
Sta. Clara, 3- entresòl
GIRONA
Tel.: 619 719 199
HORES CONVINGUDES

MARTA DANÉS CREUS
Psicòloga
Sta. Clara, 3 - entresòl
GIRONA
Telf : 636 620 597
HORES CONVINGUDES

-Descompte del 50% en la 1a visita i un 25% en les quatre següents.
GEiEG
100 % de descompte en la quota de matrícula (324 euros),
per tant és GRATUÏTA
- Quota sènior: 24,40 r
- Quota familiar: 33 r
Inscripcions al GEIEG de Palau, c/ Església de Sant Miquel,
18. 17003 Girona

Fòrum Assegurances
Fòrum Assegurances, de la que el
Col·legi Oficial d’Infermers/eres
de Girona en forma part, us ofereix una oferta d’Assegurances
de la Mutua Madrileña ARESA
DE SEGUROS DE SALUD, en la
modalitat de Selecció Plus i Global.
Modalitat Selecció Plus: En
aquesta modalitat el quadre mèdic inclou visites, hospitalització i proves complementàries.
El pagament és mensual segons
la següent taula: De 0 a 65 anys:
prima mensual de 39,90 e, i la
cobertura dental és de 3,51 euros
mensuals; i més grans de 65 anys,
pendents d’acceptació de prima.
Modalitat Global: en aquesta
modalitat inclou el quadre mèdic + reemborsament, a més de
les visites, hospitalització, proves complementàries + reemborsament del 80 % de les despeses
hospitalàries i extrahospitalà-

-Descompte del 7 % en compra anticipada
de 60 dies qualsevol paquet vacacional.
-Descompte del 5 % sense compra
anticipada.

AXÓN LIBRERIA, SL

Oficines:
Girona 972 21 12 80
Sant Feliu Guíxols 972 32 49 68
Palamós 972 31 54 29
Blanes 972 35 90 64
Lloret 972 36 34 77
Banyoles 972 59 37 56

Gran Via Jaume I, 48, 2n A
17001 Girona
Tel. 972 20 72 62. Fax 972 21 42 50
anperconsultors@telefonica.net

Descomptes especials per
als col·legiats.
Per a més informació
podeu adreçar-vos a les
seves oficines.

LLIBRERIA CARLEMANY
Descompte del 5 % tot l'any i en
tots els llibres.
c/ Bernat Boades, 56
17005 Girona
Tel. 972 411 347
Fax 972 221 422

BBVA
Plaça Marquès de Camps, 6
17001 Girona
Tel. 972 18 82 00
Fax 972 18 82 45
www.bbvacolectivos.com/7149/
colenfgirona

CAMPUS ARNAU D’ESCALA

Fundació Campus Arnau d’Escala
Parc Científic i Tecnològic UdG
Edifici Jaume Casademont, porta B, despatx 9
C/ Pic de Peguera, 15 • 17003 Girona
Tel. 972 10 42 15 • Fax 972 10 61 27
info@campusarnau.org
LABORATORIS CLÍNICS APA
Gran Via Jaume I, 7
17001 Girona
Tel. 972 41 50 18
www.apalaboratoris.com
25 % de descompte en analítiques
particulars (presentant el carnet col·legial)
CLÍNICA DENTAL MOLLET
1a visita gratuïta sense compromís i
posteriors revisions.
Neteges bucals a 30 euros
c/ Joan Adroher, 10. 17463 Sant Joan de Mollet
Tel. 972 489328
info@clinicadentalmollet.cat

Viatges Tejedor, S.A.
Creu, 32
17002 Girona
Tel. 972 21 42 00
Fax 972 41 27 38

In memoriam
ries a Espanya i a l’estranger. El
pagament és mensual segons la
següent taula: De 0 a 65 anys:
prima mensual de 59,50 e, i la
cobertura dental és de 3,51 euros
mensuals; més grans de 65 anys,
pendents d’acceptació de prima.
El quadre mèdic d’Aresa de Seguros de Salud el podeu consultar a
www.aresa.es
La contractació d’aquests productes garanteix: eliminació del
copagament, eliminació de carències (justificació últim rebut),
vitalícia des de l’entrada en vigor
i indisputable (a partir del mes
25è).
Si esteu interessats en aquesta
assegurança de salut, o en altres
tipus d’assegurances, podeu contactar directament amb el Col·
legi a través del correu electrònic www.codigi.cat o trucant
al 972-204061 i demanar directament per Esther Cardona.

Tel. 972 20 40 61.
Sra. Esther Cardona
gicodi@codigi.cat

En nom de la Junta de Govern del Col·legi d’Infermers/
es de Girona i, molt especialment, de la Comissió de Jubilats, volem manifestar el
nostre més sentit condol a la
família, amics i amigues de
la nostra companya Maria
Dolors Sarrinat i Hospital,
la qual ens ha deixat aquest
mes de maig passat.
“La teva alegria, amistat, i
el teu somriure romandran
sempre entre nosaltres”.
Maig 2012

Assegurança
d’assistència legal
davant agressions
al personal
d’infermeria
Si esteu interessats a contractar aquesta assegurança, la podeu sol·licitar a la
secretaria del COIGI. La quota anual és de 5,00 euros.
Finalitat de l’assegurança:
L’objecte de l’assegurança
és garantir les despeses de
reclamació al tercer responsable identificable de les
indemnitzacions corresponents per danys i perjudicis
que es causen al personal infermer col·legiat.
Podeu consultar la cobertura d’aquesta assegurança a
www.codigi.cat a l’apartat de
Serveis col·legials / assegurances.
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