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Pròleg de la tercera edició
Aquest any 2018 ens trobem commemorant el cent aniversari de l’escola d’infermeria, la més antiga
de Catalunya, i els vint-i-cinc anys de la formació de teràpia ocupacional. Fundada l’any 1918 per la
Creu Roja neix per dotar d’infermeres a l’hospital de la mateixa institució i donar resposta a les necessitats de salut de la població.
Des dels seus inicis té com a objectiu formar professionals d’infermeria amb una base humanista. La
docència i l’exercici de la professió han estat lligats al llarg de tota la història de l’Escola a uns valors
ètics que han anat evolucionant i creixent paral·lelament als diferents esdeveniments històrics. La
infermera està al servei del malalt sense cap discriminació tenint present la globalitat de la persona
des de la vessant biològica, psicològica, social i espiritual.
Durant aquests cents anys l’Escola ha evolucionat paral·lelament als canvis soferts a la nostra so
cietat i s’ha adaptat als canvis que hi ha hagut del paper de la professió en el món sanitari. Nous reptes deguts a l’alta especialització i digitalització del sistema sanitari, canvis demogràfics, malalties
cròniques, malalties mentals, tot això vol dir donar una cobertura de cures integral a la comunitat
i aconseguir que la infermera i infermer siguin el professional de referència de la ciutadania tant a
nivell assistencial com en la prevenció i promoció de la salut. Els canvis també han permès promoure
l’avenç científic i tècnic i poder participar en òrgans de gestió i decisió.
L’any 1982, l’Escola passa a ser centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, aquest fet
contribuirà a consolidar la seva continuïtat. D’aquesta forma, al 1983 s’inicien els estudis de Diplomat Universitari d’Infermeria, el 1990 l’Escola es trasllada a Terrassa i el 1993 s’incorporen els estudis de Diplomat Universitari en Teràpia Ocupacional.
13

L’Escola, fortament arrelada a la ciutat de Terrassa, una ciutat amb una llarga història universitària,
te alumnes i docents de totes procedències, però manté un fort vincle amb la ciutadania, institu
cions i proveïdors sanitaris que permeten posar a la pràctica els coneixements teòrics adquirits.
Fruit d’aquest vincle, l’any 2012, després d’anys de gestió per part de la Creu Roja, l’escola passa a
dependre de la Fundació Sant Llàtzer i es crea la Fundació Docència Sant Llàtzer pera la seva gestió.
La terrassenca Fundació Sant Llàtzer remunta els seus orígens pels vols del 1556, quan l’Hospital
Sant Llàtzer donava acollida als serveis hospitalaris.
Finalitzant el repàs dels fets més rellevants en la història de l’Escola, cal destacar la conversió dels
estudis de Diplomatura a Grau, un canvi conceptual, metodològic i avaluatiu incorporant la formació
per competències i resultats d’aprenentatge. A partir dels estudis de Grau Universitari, els graduats
poden accedir directament a la carrera acadèmica des de la seva disciplina i doctorar-se.
I per acabar vull reconèixer la gran tasca i professionalitat de les diferents directores de l’Escola, als
i les docents, al personal no docent així com als presidents que m’han precedit. I en especial als i les
alumnes que fan possible que l’EUIT sigui un gran centre de referència en el mon acadèmic i professional. Totes aquestes persones contribueixen a fer de la infermeria una professió orientada al servei
de la ciutadania i de la comunitat.
Josefina Soler Carrera
Presidenta de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer
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Pròleg de la segona edició
Ja fa més de vuitanta vuit anys que la Creu Roja inicia a Barcelona la formació sanitària que tant ha
aportat a la nostra societat i als valors i principis de la condició humana.
La revisió del llibre de la història de l’Escola Universitària de la Creu Roja, que va ésser publicat l’any
1993 coincidint amb la celebració del 75è aniversari de l’Escola d’lnfermeres de la Creu Roja a Barcelona, s’ha fet coincidir ara amb la celebració dels deu anys de la primera promoció dels estudis de
teràpia ocupacional.
Fundada l’any 1918 per dotar d’infermeres l’Hospital de la Creu Roja, s’ha convertit en un referent
emblemàtic de la formació de professionals sanitaris. Des de fa ja bastants anys podem tenir la
satisfacció de ser un centre adscrit a la Universitat Autonòma de Barcelona en les dues diplomatures
que impartim. També s’ha de ressaltar la formació dels nostres alumnes en els principis i valors de la
nostra lnstitució, que aprofundeixen, de ben segur, en la seva forma de veure i sentir.
L’evolució de l’Escola, com la de la lnstitució que li dóna el nom, s’ajusta perfectament a la de la
pròpia societat. A la tradicional, i encara actual, branca sanitària, que representa els estudis d’infermeria, s’hi va incorporar la branca social, representada pels estudis de teràpia ocupacional, que
va començar a formar professionals altament qualificats per donar resposta a les necessitats d’una
societat cada dia més atenta a les persones amb dependència i que no poden valdre’s per elles mateixes.
És voluntat de l’equip directiu de la Creu Roja donar la màxima importància i rellevància a aquesta
Escola, eina fonamental en el nostre compromís amb la formació, considerat un eix bàsic per donar
un servei de qualitat als col·lectius més vulnerables.
15

En nom de la Creu Roja, el meu reconeixement a la tasca de totes les persones que formen i han format l’Escola: membres del Patronat, professorat, personal no docent, alumnat i totes les lnstitucions
que ens han ajudat. Us encoratjo a seguir treballant per mantenir i incrementar el seu prestigi en la
formació acadèmica.
Josep Marquès i Baró
President del Patronat de l’Escola Universitària de la Creu Roja de Catalunya
President Provincial de la Creu Roja a Barcelona
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Pròleg de la primera edició
La formació d’infermeres és una de les tasques més emblemàtiques de la Creu Roja. En el cas de l’Escola
d’lnfermeres de la Creu Roja a Barcelona també ha estat, des de fa 75 anys, un exponent del que ha anat
fent la Creu Roja a Catalunya.
Avui, mirant enrere i amb la perspectiva que dóna el pas del temps, estem orgullosos del camí recorregut
i del lloc on estem en aquest moment.
Això no vol dir que ja haguem arribat al final. Només es tracta d’una aturada per mirar el passat i projectar
el futur amb el mateix interès i entusiasme que ha caracteritzat sempre aquesta Escola.
Aquest llibre i aquesta celebració arriben en un moment en què també podem celebrar l’inici d’una
nova etapa. Aquest any es lliurarà el diploma d’infermera professional de Creu Roja a la primera promoció que s’ha format íntegrament a la nova seu de Terrassa i també aquest any hem iniciat uns nous
estudis universitaris, el diplomat en teràpia ocupacional. Aquesta nova diplomatura s’ha iniciat en la
línia de contribuir, com fa 75 anys, a la formació de professionals que es dediquen a tenir cura de les
altres persones.
Aquesta nova diplomatura és un altre repte que l’Escola haurà d’afrontar i desitgem des d’aquestes línies
que tingui èxit.
Com a president de la Creu Roja de Catalunya i del Patronat d’aquesta Escola, i també com a antic pro
fessor, em satisfà enormement poder presentar aquest llibre que de ben segur pot servir per a valorar la
contribució que ha fet la Creu Roja en la formació d’infermeres a Catalunya al llarg de 75 anys.
17

Així mateix, vull fer una menció especial dirigida a totes aquelles persones que han contribuït en aquest
procés: l’alumnat, el professorat, el personal no docent i totes aquel les persones que directament o
indirectament han fet possible que tinguéssim l’Escola que avui tenim i que anirem construint cada dia.

Dr. Ricard Gutiérrez i Martí
President de Creu Roja de Catalunya (1985-95)
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Presentació de la tercera edició
Ens trobem a l’any 2018. Han passat cent anys des de l’inici dels estudis d’infermeria en aquesta
Escola. En fa vint-i-vuit que la seu de l’Escola Universitària d’Infermeria es troba a Terrassa, al carrer
de la Riba 90. L’Escola continua adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) essent ges
tionada per la Fundació Docència Sant Llàtzer (FDSL).
Les dues edicions anteriors d’aquest llibre fan un recorregut per la història de l’Escola de la Creu
Roja des dels seus inicis i de la necessitat de la creació de la figura de la infermera en un món en
continus canvis polítics i socials, així com moviments migratoris massius provocats per les guerres,
la malaltia, la fam... una figura que cada vegada demanava més professionalització, més responsabilitat i capacitat d’acció i decisió. Es parlava també dels diferents plans d’estudis en els quals s’havia
emmarcat segons els criteris polítics i socials de cada moment. Es definia més clarament el paper
de les infermeres en la societat i s’encetaven els estudis en Teràpia Ocupacional. Aquest recorregut
històric previ arribava fins a l’any 2006 on ja s’entrellucaven els nous canvis que durant els darrers
quinze anys s’han materialitzat: canvis socials, canvis institucionals, canvis universitaris relacionats
amb l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i canvis en els plans d’estudi de les dues titulacions.
La intenció d’aquesta darrera edició, és la de commemorar el centenari de la formació d’infermeres i
els vint-i-cinc anys de la formació de terapeutes ocupacionals, tot relatant com s’han succeït aquests
canvis que ja en l’anterior edició es preveien, així com el canvi de propietat de l’Escola que a partir de
l’octubre del 2012 passa a ser de la FDSL, la qual porta a terme la gestió de l’EUIT amb visió de futur
i de complicitats amb altres estudis, buscant noves sinergies per formar professionals cada vegada
més competents amb els reptes que la societat i el sistema sanitari i social els posa per davant.
Aquests reptes deriven del context social, sanitari i universitari de l’època, per fer front a diferents
factors, com són: el canvi sociodemogràfic, que amb l’envelliment progressiu de la població porta a
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un augment de les malalties cròniques i la dependència; la integració de la dona al món laboral i els
canvis en les estructures familiars que provoca una externalització en el fet de cuidar; els efectes
de la crisi econòmica en l’última dècada, desencadenant un augment de les desigualtats socials, de
la vulnerabilitat i dels nivells de pobresa amb repercussions com la desnutrició infantil i l’augment
de malalties mentals entre d’altres; els canvis de paradigma relacionats amb l’envelliment actiu i la
discapacitat que potencien la promoció, la prevenció i l’autocura, així com, el reconeixement de la
diversitat com un fet natural. Els canvis en el sistema sanitari han comportat, cada cop més especialització, tecnificació i digitalització, la qual cosa implica la necessitat de donar una atenció cada
vegada més integrada i integral entre els diferents serveis i professionals de l’entorn sanitari, social
i educatiu. A tot això hi hem d’afegir la transformació en l’àmbit acadèmic produït per l’adaptació de
la universitat a l’EEES i que requereix professorat amb alta qualificació acadèmica i un desenvolupament progressiu de la investigació i de la transferència del coneixement.
Per tot això, en aquesta edició, volem continuar amb el relat de la història de la nostra Escola, deixant per escrit els canvis més significatius que s’han produït del 2006 al 2018, relatant com a l’EUIT
estem treballant en el present i com ens preparem per al futur.
En aquesta edició hem afegit els capítols del 14 al 20, i vull agrair la col·laboració de les persones que
han estat entrevistades, l’aportació inicial de Teresa Sánchez Roca, la cerca d’imatges antigues per
part de Rosa M. Pique Ferrer i M. Àngels Pujols Barniol, la revisió de dades d’estudiants per part de
Teresa Armengol i de personal per part de Yolanda Dalmau i també la revisió de text de Carme Julian
Campos, Guadalupe Sánchez Rueda, Loreto González Roman i Cristina Rodríguez Sandiás.
Dra/PhD Montserrat Comellas Oliva
Directora de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
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Presentació de la segona edició
La primera edició del llibre Història de l’Escola Universitària d’lnfermeria Creu Roja es va fer l’any
1993, amb motiu del 75è aniversari del centre. Aquell mateix any s’iniciaren els estudis de teràpia
ocupacional. Aquesta segona edició s’ha plantejat per celebrar un altre aniversari, el desè de la finalització dels estudis de la primera promoció de diplomats en teràpia ocupacional. L’ampliació d’en
senyaments a la nostra Escola Universitària ha fet variar el títol del llibre: Història de l’Escola Universitària Creu Roja. Aquest canvi obeeix a la voluntat d’ampliar la vocació de servei a la comunitat en
l’àmbit de la formació de professionals de la salut i així adaptar-nos a les noves necessitats socials.
Durant aquests anys l’Escola ha crescut molt en diferents aspectes. Per una banda, ha continuat
treballant en la consolidació de la formació d’infermeria amb prestigi reconegut i, per altra banda, ha
encetat un projecte de formació de professionals de la salut, els terapeutes ocupacionals, que ha fet
créixer el nombre d’estudiants que preparen el seu futur professional amb nosaltres i el nombre de
professors de moltes àrees diverses de coneixement que formen aquests estudiants. També ha incidit en l’increment dels recursos destinats als estudiants, com els recursos bibliogràfics i l’adaptació
a les noves tecnologies per atendre les necessitats d’ambdues diplomatures.
Però no hem crescut només en quantitat. La relació amb el món de la teràpia ocupacional ens ha fet
créixer també com a persones. A tot el personal de l’Escola, tant docent com no docent, ens ha obert
la mirada cap a qüestions molt diverses, ens hem anat enriquint mútuament i hem anat desenvolupant una nova sensibilitat cap a la discapacitat i el món de l’ocupació humana.
Si pensem en el global de l’Escola ens adonem que en aquest període han passat moltes coses, n’han
canviat moltes i hem conegut persones molt diverses, però l’esforç de tot el personal del centre per
augmentar dia a dia la qualitat de la formació no ha anat mai a la baixa. La formació que impartim
al nostre centre es va modelant segons les necessitats socials i professionals que es detecten i està
fortament caracteritzada per una orientació comunitària i humanista.
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Quan l’any 1993 es van iniciar els estudis de teràpia ocupacional, érem el primer centre de Catalunya
que implantava aquest ensenyament i el tercer de tot l’Estat espanyol. Les terapeutes ocupacionals
que es van anar incorporant paulatinament amb dedicació completa van tenir una feina feixuga.
Gairebé no tenien cap model a prop on mirar però el que tenien era una mirada internacional com a
referent. Pretenien crear una Escola que fos un model per a tot l’Estat. I ho van aconseguir. L’Escola
Universitària Creu Roja és l’únic centre de l’Estat espanyol reconegut per la Federació Mundial de
Teràpia Ocupacional.
La implementació no va ser fàcil: el poc coneixement d’aquesta professió tant per part de l’entorn
social, acadèmic i empresarial com de les persones que formàvem l’Escola va representar un repte,
encara vigent, el qual anem superant amb tenacitat i rigor. El fet de formar part d’un dels centres
amb més tradició de l’Estat espanyol en la formació de professionals de la salut, d’ATS primer i de
diplomats en infermeria més tard, i el suport d’una institució que ha fet de l’ànim de servir la comunitat, en especial els col·lectius més febles, la seva missió, han estat els fonaments que ens fan
arribar al dia d’avui amb el convenciment que tots els esforços han valgut la pena i que tots junts
estem creant una Escola Universitària que prestigia les institucions que representa, Creu Roja i la
Universitat Autònoma de Barcelona, i ens omple d’orgull als qui hi treballem cada dia.
En aquesta segona edició s’ha revisat i s’ha actualitzat el capítol 11 i s’han afegit dos capítols. L’objectiu ha estat fer el seguiment de la diplomatura d’infermeria i la formació continuada i de postgrau
durant aquests anys i sobretot s’incideix en la teràpia ocupacional com a professió i s’explica com va
néixer la idea d’implementar aquests estudis i tota la feina feta per poder arribar fins avui.
Totes les persones que van participar en la gestació d’aquest projecte han estat entrevistades i han
donat el vist-i-plau a la part que els pertocava. No podia ser d’una altra manera i els fem palès el
nostre agraïment per tot el que ens ha aportat la feina que van fer en el seu moment i per la seva
contribució en aquest llibre.
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Mireia Tarruella Farré
Directora de l’Escola Universitària Creu Roja

Presentació de la primera edició
L’edició d’aquest recull història sobre la formació de les infermeres a la Creu Roja vol contribuir a la
difusió de la tasca desenvolupada per l’Escola i a la celebració del seu 75è aniversari.
En 75 anys s’han format 1.437 infermeres, a les quals s’han donat diferents titulacions al llarg dels
anys: infermera professional, ATS i diplomat universitari d’infermeria.
Des dels seus inicis fins ara, amb els encerts i desencerts, l’Escola d’lnfermeres ha contribuït de forma tenaç a la formació d’infermeres, i ha volgut ser, en el decurs dels anys, reflex de l’avantguarda
dels seus temps.
En aquesta tasca hi han participat més de 600 professors i professores provinents dels camps de la
infermeria, la medicina, la psicologia i diverses àrees del coneixement. Aquesta Escola i aquests 75
anys d’història són fruit del seu treball. Totes i cadascuna de les persones que hi han contribuït ho
han fet amb un ideal: el de formar infermeres capaces d’afrontar els reptes que el moment històric
els deparava.
Aquest recull històric de l’evolució de l’Escola s’ha volgut emmarcar pels fets que paral·lelament anaven conformant l’evolució de la formació d’infermeria a Catalunya: des de l’orientació humanitària i
altruista a la professionalització de les infermeres.
Aquesta historia l’hem fet entre tots els qui hem participat, al llarg d’aquests 75 anys, en la construcció de l’Escola: alumnes, professorat, personal no docent, hospitals i centres de pràctiques on
els alumnes han anat a fer les seves experiències pràctiques i també tots els edificis que han acollit
l’Escola: des de la Càtedra de Medicina de la Universitat de Barcelona fins a l’edifici que ocupa ac
tualment a Terrassa.
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El llibre comença a partir de l’origen de la formació d’infermeria en l’àmbit internacional. Es fa un
breu esment al paper que va desenvolupar Florence Nightingale en la formació de les infermeres a
partir de l’any 1860 i a la creació de la Creu Roja amb la finalitat de crear un cos d’infermeres voluntàries per atendre els ferits de guerra l’any 1867.
El segon capítol tracta sobre els inicis de la formació d’infermeres a Espanya i la contribució de la
Creu Roja. En el tercer capítol es fa una breu ressenya històrica dels inicis de la formació d’infermeres a Barcelona, fent referència a les escoles de Santa Madrona, de la Mancomunitat de Catalunya i
de la Generalitat de Catalunya.
El quart i cinquè capítol fan referència a la creació i als inicis de la primera escola d’infermeres de la
Creu Roja a Catalunya, ara fa 75 anys. A més del desenvolupament històric dels inicis, hi ha també un
recull dels continguts d’aquests estudis.
El sisè capítol tracta sobre l’Escola durant la Guerra Civil i els primers anys de franquisme; i el setè
capítol fa referència a l’aparició dels estudis d’ajudant tècnic sanitari i l’adaptació de l’Escola a la
nova legislació.
En el vuitè capítol es fa referència als fets ocorreguts l’any 1973 fins a la creació de l’Escola de Formació Professional, que és tractada al capítol novè.
El desè capítol ens introdueix a la nova etapa dels estudis d’infermeria, el pas dels estudis a la Universitat, amb el diplomat universitari d’infermeria l’any 1977.
L’onzè i darrer capítol tracta sobre els deu últims anys de l’Escola i la consolidació dins la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Lena Ferrús i Estopa
Directora de l’Escola Universitària Creu Roja (1986-94)
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1. Origen i formació de la infermeria
en l’àmbit internacional
L’art de guarir els malalts és present des de les primeres civilitzacions i cultures humanes, però la
consciència de formar professionals per assistir-los i tenir-ne cura no es desenvolupa fins al segle
XIX. Les revolucions industrial i agrícola, que van tenir lloc a les acaballes del segle XVIII i durant tot
el XIX, van fer que en dos segles (del XVIII al XX) la població mundial passés de 750 a 3.000 milions
d’individus. A Europa, concretament, aquest augment de la població va fer que de 187 milions d’individus l’any 1800, es passés a 400 milions l’any 1900.
El factor clau d’aquest creixement va ser el descens pronunciat de la mortaldat, que va tenir com
a causa fonamental, encara que no pas única, els progressos en els camps de la medicina i de la
higiene. Aquests progressos van anar lligats als avenços en la preparació dels professionals que hi
treballaven.
En el camp de la infermeria, sempre s’ha personalitzat l’inici de la tasca de formació d’aquests professionals en una dona: Florence Nightingale. Va ser ella qui l’any 1853 va comprendre que algú havia
de dedicar-se a preparar programes per a la formació d’infermeres.1
Nightingale va desenvolupar el primer programa organitzat de formació per a infermeres a la Nightingale Training School of Nurses, inaugurada l’any 1860. L’objectiu principal era la formació d’infermeres hospitalàries, infermeres de districte per tal d’atendre els pobres i infermeres capacitades per
a la formació d’altres infermeres. El llibre Notas sobre la enfermería, escrit per ella mateixa el 1859,
servia com a llibre de text. La durada dels estudis era d’un any, i després les alumnes passaven a
formar part del St. Thoma’s Hospital durant dos anys més.
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Aquesta primera escola va ser un punt de referència bàsic per a la creació dels futurs centres de
formació d’infermeres i també va ser considerada un model a seguir. Les seves alumnes graduades
aviat van començar a marxar d’Anglaterra i van exportar les teories de Nightingale.
Hi ha altres aspectes que s’han remarcat de la figura de Florence Nightingale. Patricia Donahue
afirma que el gran tema que cal destacar, a posteriori, és que la seva iniciativa “elevó la enfermería
de la degradación y la deshonra al rango de profesión respetable para las mujeres. La apertura de la
escuela supuso la inauguración de un nuevo estilo de vida para las mujeres”.2

1.1. La formació dels professionals d’infermeria
com a base de la creació de la Creu Roja Internacional
La Creu Roja és l’organització internacional pionera de les institucions no governamentals de socors
i el seu origen va estar directament lligat als conflictes bèl·lics. Els progressos militars van fer que el
nombre de víctimes en els enfrontaments fos molt més gran i que fos necessària una institució per
atendre els ferits en campanya i que ho fes de manera imparcial. Es tractava d’organitzar en temps
de pau una societat de socors internacional a fi d’atendre els ferits de guerra i que tingués un enclavament a cada país.
El ginebrí Jean Henri Dunant va anar a Castiglione l’any 1859 per mantenir una entrevista amb Napoleó III i trobar una solució que acabés amb el conflicte. Allà va assistir a la batalla de Solferino, la més
cruenta des de Waterloo. En finalitzar, el terra era ple de morts i ferits i només hi havia un metge
per atendre’ls. Aquestes imatges van impactar Dunant, que va escriure el diari Recuerdo de Solferino,
on explicava les seves experiències i proposava solucions. Va aparèixer per primer cop la proposta de
crear, en temps de pau, una societat de socors per als temps de guerra.
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Vuit anys després, l’any 1867, es van reunir els que estan considerats els cinc fundadors de la Creu
Roja: Jean Henri Dunant, el doctor Luigi Appia, l’advocat Gustave Mognier, el general Guillaume Du-

four i el doctor Théodore Mannoir. Aquesta primera trobada va servir, fonamentalment, per recollir la idea de Dunant: “se
trataba de proponer la creación de un
cuerpo de enfermeras voluntarias para
atender a los heridos en campaña”.3 Els
professionals d’infermeria van ser valorats, doncs, com una peça imprescindible
i fonamental d’aquesta societat de socors
des del primer moment.
El 26 d’octubre de l’any 1863 es va celebrar a Ginebra la Primera Conferència
Internacional de la institució, encara no
creada oficialment, per tal de discutir
els termes de la formació dels diferents
comitès de socors. A aquesta Primera
Conferència només hi van assistir les representacions de catorze governs de tot
el món, i Espanya n’era una. Fou precisament en aquesta trobada quan va sorgir
l’emblema de la institució: una creu roja
sobre un fons blanc.
En aquesta primera reunió també es van
aprovar deu resolucions i tres recoma
nacions que feien referència a la creació
dels diferents comitès nacionals de la
institució, uns comitès que havien d’estar
al servei de l’armada; i també es va determinar la relació que aquests havien de

Font: “Història de l’Escola Universitària Creu Roja”
1918-2006. Jean Henry Dunant
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mantenir amb els diferents governs. Així mateix, es tornava a remarcar la importància de la formació
i la instrucció d’infermeres voluntàries per tal de tenir recursos per enviar-les al camp de batalla en
cas de conflicte bèl·lic.
El 22 d’agost de l’any 1864 es va celebrar la Conferència Diplomàtica a fi d’aconseguir el suport oficial dels governs. Hi van assistir onze països, d’entre els quals hi havia Espanya, i s’hi van adherir 55
nacions més. Aquesta és la data oficial de la constitució de la Creu Roja, encara que abans d’aquesta
Conferència ja eren set els països que havien creat un comitè nacional. Aquest era el cas d’Espanya,
que ho havia fet el 6 de juliol d’aquell mateix any. Des de l’any 1863 fins a l’any 1870 van ser 23 els
estats que van crear els seus comitès.
1.1.1. La formació bàsica del professional d’infermeria
La formació del personal d’infermeria fou un dels projectes prioritaris que calia dur a terme. La importància atorgada a la infermeria es va demostrar amb la rapidesa amb què es van crear les escoles
als diferents països membres.
A la XI Conferència Internacional de la Creu Roja, celebrada a la Haia l’octubre de 1928, es va presentar un informe amb el títol Les infirmières de la Croix-Rouge4. Aquest informe va servir per fer un resum
de l’evolució històrica de la formació d’infermeres en la institució fins aquell moment.
Com es desprèn d’aquest informe, la formació d’infermeres voluntàries que havien de servir la institució es va organitzar ràpidament. Alemanya va ser el primer país membre de la Creu Roja que va
organitzar una escola d’infermeres, l’any 1869. Alguns comitès nacionals es van quedar escoles que
ja funcionaven i que més endavant van passar a ser de la Creu Roja; aquest és el cas de Suïssa, on
hi havia una escola d’infermeres des de l’any 1859, però que no va dependre de la Creu Roja suïssa
fins l’any 1923.
28

L’any 1928 ja hi havia 24 països en tot el món que oferien formació d’infermeria per mitjà de la Creu
Roja i els que tenien més d’una escola, com és el cas d’Alemanya, ja formaven infermeres a 80 centres.

Escoles d’infermeres a tot el món dependents de la Creu Roja Internacional l’any 1928
País

Any d’inici
de la primera escola

Nombre d’escoles
(1928)

Albània
Alemanya
Argentina
Bolívia
Brasil
Bulgària
Espanya
Estònia
França
Grècia
Guatemala
Hongria
Itàlia
Iugoslàvia
Japó
Letònia
Lituània
Noruega
Països Baixos
Siam
Suècia
Suïssa
Txecoslovàquia
Xina

1926
1869
1920
1919
1914
1923
1918
Abans de 1928
Abans de 1928
1924
1926
1923
Abans de 1928
1921
Abans de 1928
Abans de 1928
Abans de 1928
Abans de 1928
1925
1914
Abans de 1928
1823
1916
1922

1
80
1
1
1
1
2
1
25
1
1
1
5
1
22
1
1
7
1
1
1
2
1
1

Font: Les infirmières de la Croix-Rouge4
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A excepció d’algun país, la creació d’escoles per formar infermeres va coincidir amb el període d’entreguerres. Va ser a partir de l’any 1918, i el cas espanyol n’és un exemple, que la Creu Roja, després
del gran repte de la Primera Guerra Mundial, va trobar imprescindible formar més personal sanitari
per poder intervenir de manera eficaç en les situacions de socors causades per conflictes bèl·lics.
1.1.2. Inicis de la formació especialitzada
La formació especialitzada per a aquestes infermeres també va començar molt aviat amb les infermeres visitadores o d’higiene social. Es tractava d’un curs d’especialització un cop havien acabat els
estudis d’infermeres professionals. L’any 1928, i segons el mateix informe4, eren 17 els països que ja
oferien aquest tipus de formació; en aquest cas, Espanya no en formava part.
A part de la formació especialitzada que organitzaven les escoles que depenien dels diferents comitès nacionals, l’any 1920 la Lliga de Societats de la Creu Roja va organitzar el Curs internacional
per a infermeres visitadores al Bedford College for Women de la Universitat de Londres. En el programa del curs 1923-245 es justificava la necessitat d’aquest tipus de formació tenint en compte
uns interessos estatals a escala mundial: “Los gobiernos de casi todos los países, sus Cruces Rojas
nacionales, sus organismos privados reclaman enfermeras visitadoras capaces de enseñar las reglas
de higiene y propagarlas por la práctica. Atenta a tal necesidad, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja
se ha preocupado de organizar en el Bedford College for Women, de la Universidad de Londres, un
curso internacional para la formación de enfermeras visitadoras”.
El curs anava dirigit a persones que havien de desenvolupar un paper organitzador i les alumnes que
el podien fer eren aquelles que “hayan recibido anteriormente una buena formación de enfermeras y
que tengan la cultura general y las cualidades indispensables para convertirse a su vez en directoras
de escuelas de enfermeras, en organizadoras y supervisoras de obras de higiene”.6
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Segons els organitzadors, la tasca que havien de desenvolupar les infermeres visitadores era molt
important i anava més enllà de la que desenvolupaven les infermeres hospitalàries: “Créese, en general, que la enfermera es una mujer sin más misión que cuidar enfermos y conviene proclamar la

Cursos de formació especialitzada organitzats per la Lliga de Societats de la Creu Roja
Internacional
Programa del Curs internacional per a infermeres visitadores (organitzat a partir de 1920)
Higiene i salut pública (50 h)
Tuberculosi (6 h)
Nutrició (10 h)
Maternitat i salut infantil (25 h)
Principis d’educació i mètodes d’ensenyament (16 h)
Psicologia (50 h)
Estudi comparatiu d’alguns problemes industrials moderns (20 h)
Teoria social i administració (60 h)
Eugenèsia (9 h)
Història de la infermeria (12 h)
Infermeria en salut pública (25 h)
Programa del Curs per a directores i professores d’escoles d’infermeria
(organitzat a partir de 1924)
Principis de l’administració hospitalària (16 h)
Administració en escoles d’infermeria (18 h)
Psicologia (18 h)
Principis d’educació i mètodes d’ensenyament (16 h)
Història de la infermeria (10 h)
Teoria social i administració (60 h)
Eugenèsia (9 h)
Higiene i salut pública (50 h)
Maternitat i salut infantil (25 h)
Infermeria en salut pública (25 h)
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mayor complejidad y amplitud del papel desempeñado por la enfermera visitadora. Ésta no es solamente la auxiliar del médico cerca de aquellos que no han logrado resistir a la enfermedad, sino que
tiene además la misión de contribuir de una manera activa a la preservación de la sanidad pública.
Durante sus visitas domiciliarias enseña la práctica de la higiene, impide con sus consejos la propagación de los contagios evitables en las escuelas, fábricas y dispensarios y representa, finalmente,
un poder de gran eficacia en la protección de la salud pública. Donde se ha dejado sentir su influencia la enfermera visitadora ha podido observarse una disminución de los sufrimientos humanos y de
las pérdidas que les son consiguientes”.7
Infermeres de tot el món assistien als cursos. El primer es va fer l’any acadèmic de 1920-21 i s’hi van
inscriure 19 alumnes. La presència d’infermeres espanyoles formades per la Creu Roja no hi va ser
fins a la tercera edició del curs, l’any 1922-23, amb dues infermeres formades a l’Escola de Madrid:
Mercedes Carrasco i Luisa Martínez de Aguilar.
Es formaven les infermeres visitadores amb la finalitat que desenvolupessin la seva tasca en diferents àmbits: a la llar, a l’assistència a parts i nadons, als malalts de tuberculosi, a l’escola, a la
fàbrica, a l’auxili social i també com a docents sobre primers auxilis i assistència domiciliària. En
edicions posteriors el curs va canviar el nom pel de The International Course in Public Health for Nurses.
L’experiència pràctica era individualitzada i es feia segons el treball que cadascuna havia de desenvolupar en el futur.
L’any 1924 la Lliga Internacional va començar un segon curs de formació especialitzada per a professores d’escoles d’infermeria i directores d’infermeria. El nom d’aquest curs era The International
Course for Nurse Administrators and Teachers in Schools of Nursing.
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2. Inicis de la formació d’infermeres
a Espanya
Com explica Carmen Domínguez Alcón1, durant la segona meitat del segle XIX, a Espanya ja es
formaven practicants i llevadores. De fet, una llei d’instrucció pública de l’any 1857, coneguda com
a Llei Moyano, ja al·ludia a la creació d’una carrera de practicant com a auxiliar de les ciències mèdiques.
Més tard, l’any 1861, es va aprovar el Reglament per a l’ensenyament de practicants i llevadores, però
va durar poc, ja que es va suprimir en ésser reformat l’ensenyament mèdic. L’any 1888 es van tornar a
ordenar els estudis d’aquestes dues disciplines en un nou reial decret que fou ampliat pels posteriors
de l’any 1901 i de l’any 1904, que afegien les condicions i la durada d’aquestes dues carreres.
La primera escola d’infermeres d’Espanya va ser la de Santa Elisabet d’Hongria, fundada el 1896 pel
doctor Federico Rubio Galí. Fins aquell moment gairebé tota l’atenció que es donava als ferits i malalts en hospitals civils i militars estava en mans dels instituts religiosos.
Segons afirmava Juan Pedro Criado2 en un escrit per al Butlletí de la Lliga de Societats de la Creu Roja, la
voluntat del doctor Rubio Galí era la d’acostar la infermeria a la dona en general, per tal de donar-li
una professió digna que fins aleshores era quasi exclusiva de religioses. Explicava també com funcionava l’escola: “la primera escuela de enfermeras propiamente dicha fue la que bajo la advocación
de Santa Isabel de Hungría hubo de fundar con un concienzudo reglamento en 1896 el sabio bondadoso Dr. Federico Rubio, con el fin de proporcionar a la mujer un medio decoroso de vida, poniéndola
en condiciones de sustituir dentro de los hospitales, sin deficiencia alguna, a las religiosas y a los
practicantes. Para ello reciben la instrucción técnica adecuada en cursos que duran de primeros de
octubre a 30 de junio, teniendo que permanecer tres años en la Escuela”.3
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En aquesta primera escola s’admetien cada any 30 alumnes, 15 en condició d’internes i la resta com
a externes. L’edat oscil·lava entre els 23 i els 40 anys i per accedir-hi es requeria que sabessin llegir,
escriure i que tinguessin coneixements de matemàtiques bàsiques. També havien d’estar vacunades
i sanes, tenir bones maneres i mostrar una bona conducta.
L’ensenyament que se’ls donava contenia “nociones de higiene, higiene personal; nociones generales
de infección y desinfección; arte de asepsia, de manejar y de cuidar enfermos; de cocinar para los
mismos; lavado y planchado; de rapar, afeitar y amasar; arte de curar asépticamente úlceras y heridas y de aplicar apósitos, vendajes, tópicos e inyecciones”.4
La reglamentació per obtenir el títol oficial va arribar uns anys més tard. Va ser l’any 1915 a instàncies de la Congregació de les Serventes de Maria, ministres dels malalts, que van reivindicar ser
reconegudes per l’Estat aportant la seva suficiència professional.
A la Gaceta de Madrid del 21 de maig va ser aprovat un programa de 70 temes per “habilitar infermeres” en un reial decret del Ministeri d’Instrucció Pública. La prova de suficiència era aplicable a totes
les candidates que ho sol·licitessin, tant si pertanyien a comunitats religioses com si no hi perta
nyien, i consistia en un examen teòrico-pràctic davant un tribunal de la universitat central anàleg
amb el de la revàlida dels practicants.
Amb aquestes premisses es va arribar a l’any 1918, quan la Creu Roja a Espanya va començar formalment la formació de les Dames Infermeres i també, segons Juan P. Criado3 i l’informe Les infirmières
de la Croix-Rouge5, aquest mateix any va començar la formació d’infermeres professionals.

2.1. La Creu Roja a Espanya i la formació d’infermeres
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La necessitat de formar infermeres arreu del món era clara, i l’interès de la Creu Roja per impartir
aquesta formació també va quedar palès internacionalment des dels orígens de la institució. Com ja

s’ha dit anteriorment, la infermeria es va considerar
un factor fonamental per a la Creu Roja i es va potenciar des del primer moment.
A Espanya, encara que de manera no oficial, la formació del personal d’infermeria s’impartia d’alguna
manera en els hospitals, llocs de socors i ambulàncies. Va ser SMR Victòria Eugènia qui, com a cap
suprema del cos de Dames Infermeres de la Creu
Roja6, va potenciar l’inici de la formació del personal
d’infermeria a Espanya d’una manera oficial en dos
grans cossos: les infermeres professionals i les Dames Infermeres.
Segons Juan P. Criado3, l’1 de febrer de 1915, a l’Assemblea Suprema es va fer el primer curs de Dames
Infermeres, en què van aprovar 43 alumnes; però
l’any 1916 es va interrompre per causes diverses.
L’any 1922 es va inaugurar el Col·legi de Santa Isabel,
on va començar un nou curs i s’hi va inscriure la infanta Lluïsa d’Orleans i Borbó.
La senyora Mercedes Milà, una de les fundadores de
les dames de sanitat militar, explica a la revista de la
institució els inicis de la seva formació com a dama
l’any 1918: “Cuando ingresé de Dama de la Cruz Roja
tenia 22 años (1917). Fue el mismo año en que empezó a funcionar el Hospital de la Cruz Roja, porque
quien creó las Enfermeras y Damas de la Cruz Roja
fue la Reina Victoria Eugenia. (...) la Reina quiso
construir un hospital, crear enfermeras, porque no

Font: “Història de l’Escola Universitària Creu Roja”
1918-2006. La Reina Victòria Eugènia vestida
amb l’uniforme de la Creu Roja
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existía el Seguro Social y la gente necesitaba asistencia sanitaria (...). Cuando ingresé, lo primero
que hice fue un curso. La Reina había traído una Hermana de la Caridad, de Francia, Sor Marta; y Sor
María, de lnglaterra; que eran buenas enfermeras, para que nos enseñaran. Crearon dos secciones,
una de Enfermeras Profesionales y otra de Damas Voluntarias, y yo ingresé en la segunda”.7
Pel que fa a la diferència entre les infermeres professionals i les Dames Infermeres, la senyora
Milà explicava que “las que realizábamos los cursos éramos pocas (...). Las profesionales estaban internas, pero nosotras, no. La educación era muy estricta, comenzábamos a las nueve de la
mañana”.7
L’Hospital Central de Madrid es va crear mitjançant una reial ordre, el 22 de gener de 1918, i va
obrir les seves portes l’agost d’aquell mateix any. Segons un informe del Comitè Central de la Creu
Roja espanyola publicat l’any 19248, aquest hospital es va obrir el mes d’agost i era dirigit per les
dames de la Creu Roja. Segons afegeix aquest mateix informe, l’any 1918 va començar la formació
d’infermeres professionals: “En agosto de 1918, al abrirse un hospital dirigido por las Damas de
la Cruz Roja, se agregó a éste la obra de las Enfermeras Profesionales; el número fue muy corto,
pues se empezó con cinco jóvenes seleccionadas entre pocas que se presentaron. Fueron éstas
las señoritas Josefina Soria, Elvira López, Adoración González, Nila Zapatero y Aurora Fernández.
Este número ha ido en aumento y hasta la fecha sesenta enfermeras se han formado en esta
Escuela”.9
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En aquest mateix informe s’explica que quan es va començar aquesta formació hi havia dues dificultats clares: d’una banda, “la idea que en España se tenía del cuidado del enfermo y del nombre de
Enfermera”.10 Segons aquest informe, a Espanya l’atenció als malalts havia pres un caire tan noble
que quasi semblava impossible que es pogués convertir en una professió remunerada, per tant, el
metge s’encarregava de la part tècnica i la cura dels malalts anava a càrrec de comunitats religioses.
D’altra banda, s’havia de fer entendre exactament a les futures infermeres quina seria la seva funció:
“... lo difícil es darIes una clara inteligencia de su misión con relación al enfermo, a la familia de éste
y con relación a ellas mismas, para lo cual no basta el sentimiento de abnegación y caridad, sino que
precisan de otras cualidades, tales como la prudencia, la discreción, la dulce firmeza y sobre todo el
sentido común...”.11

A principis de segle el rol de la dona encara no havia pres les característiques de la contemporaneïtat i per això s’advertia a les infermeres quins eren els riscos que corrien a l’hora de desenvolupar
la seva tasca: “La conducta moral de estas jóvenes debe ser intachable y, sin embargo, la vida de la
enfermera está expuesta a muchos peligros por deber atender a toda clase de enfermos y de ambos
sexos. (...) Naturalmente, no todas han estado al alcance de comprender esto y ha sido preciso eliminarlas del cuerpo...”.12
L’Assemblea Central de Senyores de la Creu Roja va publicar un Reglamento para el Cuerpo de Enfermeras Profesionales de la Cruz Roja, que està recollit dins el mateix informe que acabem d’esmentar8 i que
pretenia fer normatius uns ensenyaments que, per a la institució, eren fonamentals.
A l’article 1 del Reglament s’explicava per què es va crear un cos d’infermeres professionals a la
institució: “... con el fin de que esta institución pueda disponer de personal con instrucción sufi
ciente para el servicio interno de sus hospitales, y que permita a la vez, a dichas enfermeras, por los
conocimientos que haya adquirido, ejercer dicha profesión, asistiendo a enfermos particulares en su
domicilio y poder auxiliar al médico que las necesite”.
Per tal de poder accedir-hi, les infermeres havien de sol·licitar-ho a la Junta de Dames de la Localitat,
havien de ser espanyoles i tenir una edat entre 20 i 35 anys. A més, totes les infermeres que volien
estudiar a les escoles de la Creu Roja s’havien d’associar a la institució (fet que no va canviar fins
molt endavant) i, per tant, tenien l’obligació de prestar els serveis que la institució cregués oportuns
tant si es requerien en temps de pau com en temps de guerra.
Els estudis, en principi, eren de dos anys i, segons el Reglament en el qual ens basem, l’any acadèmic
comprenia els mesos d’octubre a juny i es podia concedir un permís d’estiueig a les internes.
En un altre document annex a aquest mateix informe, “Instrucciones para la admisión de alumnas aspirantes a enfermeras profesionales: cursos y enseñanzas”, s’ampliaven alguns aspectes del Reglament.
En principi, l’ingrés a l’Hospital-Escola no es feia en condició d’alumna sinó d’infermera-alumna. Per
tal d’ésser admesa, aquesta havia de presentar una instància dirigida a la presidenta de la Junta de
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Resum del primer programa de formació per a les infermeres professionals
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Lliçons 1 a 12
Lliçó 13
Lliçó 14
Lliçons 15 a 17
Lliçó 18
Lliçó 19
Lliçons 20 i 21
Lliçó 22
Lliçó 23
Lliçons 24 i 25
Lliçó 26
Lliçó 27
Lliçó 28
Lliçó 29
Lliçó 30
Lliçó 31
Lliçons 32 a 35
Lliçons 36 i 37
Lliçó 38
Lliçó 39
Lliçó 40
Lliçó 41
Lliçó 42
Lliçó 43
Lliçó 44
Lliçó 45
Lliçó 46
Lliçons 47 i 48
Lliçó 49
Lliçó 50
Lliçó 51
Lliçó 52
Lliçons 53 a 56

Anatomia i fisiologia
Concepte general del malalt i la malaltia
Asèpsia i antisèpsia
Traumatismes i fractures
Ferides i complicacions
Cremades i congelació
Embenaments
Remeis tòpics
Termometria clínica
Material de cures: ús i preparació
Antisèpsia
Transport dels ferits
Ventilació. Calefacció. Cura de l’habitació. Dietes i alimentació
Higiene individual. Respiració, circulació i calorificació
Històries clíniques
Enverinament i intoxicació
Fisiopatologia de l’aparell digestiu, respiratori, circulatori i gènito-urinari
Sistema nerviós. Òrgans dels sentits
Febre
Conducta de la infermera durant la visita del metge
Instrumental quirúrgic
Anestèsia
Tasca de la infermera abans i després dels actes quirúrgics
Cures postoperatòries i guàrdies que requereixen els operats
Infeccions epidèmiques i endèmiques
Paràsits i portadors
Material de desinfecció dels hospitals
Llocs de socors, hospitals de campanya. Vaixells i trens hospital
Cures postoperatòries i guàrdies que requereixen els operats
Raigs X
Massatge manual i mecànic
Farmacologia
Maternologia, ginecologia i neonatologia

l’Hospital i afegir-hi que estava conforme a prestar tots els serveis que hagués de desenvolupar com
a infermera, una còpia de la inscripció del naixement al Registre Civil, una còpia de la partida de
baptisme i un certificat de bona conducta.
Havien de fer un examen previ de suficiència per avaluar si tenien uns bons coneixements de base i
un examen mèdic de capacitat física per desenvolupar la professió. Després de tres mesos de prova
es determinaven les que havien estat admeses i les que no.
També s’establia que les alumnes havien d’assistir a classes teòriques setmanals amb els metges de
l’Hospital. L’única atribució que es deixava en mans de les infermeres en el camp de la docència era
que les Filles de la Caritat podrien ajudar les alumnes a repassar les lliçons.
S’establia que les pràctiques s’havien de desenvolupar en tots els serveis, distribuïdes en tres
mesos per a cada un. L’horari era de dotze hores, en horari de 8 a 8 hores (en torn diürn o nocturn). La durada de les vacances era d’un mes a l’estiu, que es distribuïa segons les necessitats de
l’Hospital.
Un cop acabats els dos anys d’estudis feien un examen definitiu davant un tribunal amb una representació del Ministeri de Guerra formada per un president (primera autoritat de Sanitat Militar de
la plaça) i quatre vocals (tres metges i un civil). Les alumnes que aprovaven obtenien el títol d’infermera professional que atorgava el Ministeri de Guerra, ja que la Creu Roja va ser concebuda com a
una institució de socors en cas de conflicte bèl·lic i, per tant, les infermeres eren examinades com a
infermeres de guerra.
Hi havia tres categories dins les infermeres professionals segons la seva experiència i formació: les
infermeres professionals, les infermeres diplomades i les infermeres superiors.
Les infermeres professionals eren aquelles que acabaven els dos anys d’estudis a l’Hospital-Escola
de la institució. Les infermeres diplomades eren aquelles que un cop acabada la instrucció es quedaven un any més a l’Hospital. I finalment, les infermeres superiors, que tenien la categoria més alta i
eren les alumnes que després de prestar dos anys de servei, com a mínim, d’infermeres diplomades,
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havien tingut al seu càrrec durant sis mesos algun departament de l’Hospital o dispensari de la
institució.
La formació a Barcelona va arribar al mateix temps que a Madrid, l’any 1918. Va ser a instàncies de la
SMR Victòria Eugènia que l’Assemblea Provincial de Barcelona va comprar uns terrenys, propietat de
la família Riva i García, situats al carrer Dos de Maig de Barcelona, per tal de construir-hi un centre
sanitari.
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3. La formació d’infermeria arriba a Barcelona
L’any 1917, un any abans que la Creu Roja comencés la seva formació de Dames Infermeres, a Barcelona ja s’havia posat en marxa la primera escola d’infermeria, la del Montepio de Santa Madrona.

3.1. L’Escola d’Infermeres del Montepio de Santa Madrona
El 22 d’abril de 1917 va començar la formació d’infermeres a Catalunya i concretament a Barcelona.
L’Escola d’Infermeria del Montepio de Santa Madrona fou creada amb l’objectiu d’elevar el nivell
cultural de la dona i preparar-la tècnicament perquè tingués cura dels malalts. Després se li donava
l’oportunitat d’assistir a un curs de classes teòriques i a un altre de classes pràctiques en diversos
centres d’assistència de la ciutat.
Tal com s’especificava en el programa del primer curs, la institució volia ‘‘procurar noves orientacions
de treball de la dona, pel benestar i la cultura de la qual tant s’escarrassa”1.
Tots els professors eren metges i en el programa s’establien els ensenyaments d’infermeres professionals en dos cursos (a més d’un de preparatori). També es programaven cursos d’infermeres
vetlladores. La diferència entre ambdós programes era que les vetlladores tenien uns coneixements
teòrics més reduïts que les professionals.
La iniciativa fou un èxit: es van fer 161 matrícules entre religioses, sòcies obreres de la Germandat de
Santa Madrona i candidates diverses. Al final de curs van ser aprovades 76 alumnes per un tribunal
format per metges de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i pel director de l’Escola.
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Pla d’estudis de l’Escola del Montepio de Santa Madrona (curs 1922-23)
Primer curs

Anatomia i fisiologia humanes
Elements de física i química aplicats a la infermeria
Embenament i cures d’urgència
Ètica professional
* Les classes es feien de dilluns a dissabte, de 19 h a 20 h

Segon curs

Higiene i bacteriologia
Terapèutica i clínica mèdica
Tècnica i pràctica de cures i cirurgia major
Curset (novembre i desembre)
Pràctiques (Hospital Clínic)
Puericultura i infantesa
Curset (abril)
Pràctiques (maig)
* Les classes es feien de dilluns a dissabte, de 19 h a 20 h

Font: Fulletó de l’Escola del Montepio de Santa Madrona (curs 1922-23)

Totes elles havien de tenir la instrucció primària, una conducta moral inqüestionable, ser majors
de 18 anys i haver assistit a un curs preparatori o haver fet un examen d’ingrés abans d’iniciar els
estudis a l’Escola.
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L’any 1920 es van editar els reglaments que regulaven les pràctiques de les alumnes a la Casa de la
Maternitat i a la Clínica de l’Institut de la Dona Treballadora i, el mateix any, la Caixa de Pensions i
Estalvis va incorporar a la seva obra social el Montepio de Santa Madrona, que va passar a anomenar-se Institut de la Dona que treballa, i posteriorment, Institut Santa Madrona.2

Dos anys més tard, l’Escola va començar un cicle d’estudis superiors que permetia obtenir el títol
d’infermera general. També va començar la formació bàsica en algunes especialitats, la qual cosa
constituïa el tercer curs.2
Aquests estudis superiors eren exclusius per a infermeres internes i aquesta condició es justificava
perquè “... la formació d’infermera professional no es pot aconseguir amb perfecció sense haver viscut en un ambient hospitalari que iniciï la infermera en la vida de prudència i sacrifici i segelli el seu
títol amb la pràctica que avali els coneixements que s’assoleixen a l’Escola. Aquest fou el motiu que
dins l’Escola es creés un internat”.3
Els estudis superiors comprenien, a més dels generals, un tercer curs amb pràctiques, a part de conferències i ampliació i divulgació d’estudis científics. Les especialitats eren röntgengrafia, otorinolaringologia, oftalmologia, dermatologia, anàlisis químiques de preparats d’histo-anatomia patològica
i també de farmàcia.

3.2. L’Escola de la Mancomunitat de Catalunya
En el Tercer Congrés de Metges de Parla Catalana celebrat a Tarragona els dies 27, 28 i 29 de juny de 1919,
el doctor Baltasar Pijoan va fer una conferència sobre “L’ensenyament d’infermeres a Catalunya”. Va fer
un resum de la formació que fins aleshores s’havia dut a terme en aquest camp i va dir que “fins l’abril
de 1917, tret de petits intents en sentit quirúrgic, i principalment per la Creu Roja, no s’havia fet res o
quasi res en la nostra terra respecte de l’ensenyament tècnic del personal secundari: les infermeres; ja
que no es podien considerar com a tals llevadores, ni practicants o sagnadors. La iniciativa ha partit d’una
entitat: el Montepio de Santa Madrona. (...) La Mancomunitat, previsora i inspirada en un criteri liberal,
ha creat una Escola en què totes hi són acollides. Se’ls exigeix suficiència, salut, moralitat i respecte.”.
La Mancomunitat de Catalunya va decidir crear una escola d’infermeres auxiliars de medicina
en la seva assemblea del 30 de novembre de 1917. L’objectiu principal era atendre la necessitat
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urgent del país de disposar de persones cultes amb aptituds per assistir malalts i disminuir la
mortaldat.
En el fulletó provisional informatiu per promoure el primer curs s’explicava que la Mancomunitat tenia interès a crear professionals d’infermeria perquè hi havia una “necessitat cada dia més
fortament acusada a casa nostra, de la formació de personal apte per a l’assistència de malalts i
cura d’infants. (...) La Mancomunitat de Catalunya, en assemblea de 30 de novembre de 1917, crea
l’Escola d’Infermeres Auxiliars de Medicina amb la qual, ultra l’obrir-se un nou camp nobilíssim
a l’activitat femenina contribuint d’una faisó positiva al millorament social i cultural de la dona
catalana, pot suposar un mitjà poderós per a la disminució de la morbositat i mortalitat de la
nostra terra”.4

Pla estudis de l’Escola d’Infermeres Auxiliars de Medicina de la Mancomunitat de Catalunya

46

Primer curs

Nocions d’anatomia, fisiologia i patologia generals humanes
Servei de malalts, nocions d’administració, història i coneixements generals
d’infermeria
Nocions de simptomatologia clínica, bromatologia, terapèutica i matèria
mèdica
Pràctiques de fisioteràpia
Nocions de física i química
Ètica professional
Recapitulació i ampliació dels coneixements de l’escola primària

Segon curs

Nocions d’higiene i bacteriologia
Ètica professional
Ampliació dels coneixements de cultura general
Pràctiques als serveis de medicina i cirurgia

Font: Fulletó de l’Escola d’Infermeres Auxiliars de Medicina (1919-20)

Poc més tard es va editar el fulletó definitiu de l’Escola d’Infermeres Auxiliars de Medicina de la
Mancomunitat de Catalunya, on s’aprofundia més en les causes de la creació dels nous estudis i del
centre educatiu: “Tenint la necessitat urgentíssima sentida al nostre país de disposar de persones
cultes amb aptitud per assistir malalts i per cuidar la nostra primera infantesa, considerant que llur
existència representaria un factor poderosíssim en la disminució de la nostra mortalitat; i sentint,
com arreu del món, el problema candent de la formació professional de la dona, la Mancomunitat de
Catalunya va crear a l’assemblea de 30 de novembre de 1917, les bases per a la creació d’una escola
d’infermeres auxiliars de medicina”.5
Es pretenia donar a les infermeres una formació àmplia: “... es tracta de dur a terme una obra d’educació més complerta i de formació ciutadana, els ensenyaments de l’Escola tindran un esperit ample
en el sentit de cultura general...”5. Per això s’exigia que les alumnes aportessin un nivell de coneixements elevat: “... la Mancomunitat (...) ha decidit que el nivell cultural de les futures infermeres
de Catalunya sigui tan alt com el de les d’altres països, a fi que, en llur benèfica obra, puguin servir
d’elements educatius al contacte amb el nostre poble”.5
La idea d’oferir una sortida a la dona en el món laboral es repetia també en aquest fulletó: “La professió d’infermeria ha d’obrir un nou camp a l’activitat de la dona, puix que, ultra la seva beneficiosa
actuació pública proporcionarà fruits segurs a les noves titulars, ja que d’altra banda, el diploma
serà exigible en els Serveis Sanitaris i benèfics sostinguts per la Mancomunitat i la Diputació de
Catalunya”.5
L’Escola formava part de la reconstrucció nacional de principis de segle i va quedar tallada amb la
dictadura de Primo de Rivera: “És segur que donada la situació de la nostra terra, la necessitat i
l’esdevenidor de semblant obra, l’afany cada dia creixent en l’impuls d’avançament i reconstrucció
progressiva de la nostra pàtria, l’Escola serà un èxit (...). En bé de Catalunya i de la cultura pàtria, es
prega fer arribar aquest prospecte-programa a les persones a qui pugui interessar”.5
El 2 de gener de 1919 es començaven a impartir les classes de l’Escola d’Infermeres Auxiliars de Medicina, al número 17 del carrer d’Urgell, dins l’Escola Industrial. Els ensenyaments es plantejaven en
dos cursos amb la possibilitat posterior d’una especialització amb una durada de quatre mesos en
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àrees de puericultura, atenció de malalts mentals i auxiliars de laboratori. Un cop superats aquests
dos cursos, s’atorgava el diploma general d’infermera.
El professorat era integrat per metges pel que fa als temes sanitaris, per un sacerdot per a les classes
de religió i per dues professores pel que fa als temes de formació escolar. Les pràctiques es desenvolupaven a l’Hospital Clínic i en d’altres institucions.
Per tal d’ingressar al centre, les alumnes havien de tenir més de 18 anys i menys de 40. Havien
d’aprovar un examen de coneixements generals d’ensenyament primari i gramàtica catalana. També
havien de tenir les condicions de salut indispensables per exercir la professió. La matrícula valia 10
pessetes i a més es pagaven 35 pessetes anuals. El títol valia 5 pessetes i el segell de la Mancomunitat, 25 pessetes més.
A diferència de l’Escola del Montepio de Santa Madrona, la de la Mancomunitat estava regida per un
patronat on ja hi havia dones, un patronat que estava format per persones que pel seu nivell social
i científic eren una “garantia d’acció útil i positiva”.5 Aquest organisme havia de controlar la marxa
tècnica de l’Escola.
El primer Patronat de l’Escola estava format per molts dels polítics destacats de l’època. En el càrrec
de president hi havia el doctor Riera, membre del Consell Permanent de la Mancomunitat i president
de la Diputació de Girona. També hi havia dos consellers, els doctors Salvador Cardenal i Andreu Martínez Vargas (exsenador del Regne i primer director de l’Escola d’Infermeria de la Creu Roja a més de
director de l’Hospital de la institució a Barcelona).

3.3. L’Escola de la Generalitat de Catalunya
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El 1933 la Generalitat de Catalunya va crear l’Escola d’Infermeres com un annex de l’Hospital Clínic
de Barcelona. La primitiva residència d’alumnes va ser, igual com la de la Mancomunitat, a les ins-

tal·lacions de l’Escola Industrial. La Direcció de l’Escola estava formada per una Comissió Permanent
nomenada per Prat de la Riba i integrada per diversos metges.
La primera Comissió que va dirigir l’Escola estava formada, així com havia succeït amb la de la Mancomunitat, per polítics destacats, en aquest cas de la Catalunya republicana. Eren el doctor Baltasar
Pijoan Soteres, com a director del centre, Antoni Trias Pujol, com a delegat del Consell de Cultura de la
Generalitat, Pedro Nubiola Espinós, com a delegat del Claustre de la Facultat de Medicina de Barcelona,
i Lluís Gaya Llopart, com a representant del Departament de Sanitat i Assistència Social.
Alguns dels professors van ser Baltasar Pijoan, Alfonso Trias de Maxens, Pablo Serrano Goma, Sixto
Cambra Alberti, Ramon Surinyac Oller, J. Monguio, etc.
La justificació de la creació del centre apareixia al Fulletó: “Les infermeres són necessàries als instituts mèdico-quirúrgics proveïts d’elements de diagnòstic i de tractaments moderns que no poden
funcionar degudament si no disposen d’un personal secundari degudament preparat. Perquè l’assistència als malalts tingui la deguda eficàcia, no n’hi ha prou amb l’altruisme i l’esperit de sacrifici,
sinó que cal una seriosa preparació tècnica, com es dóna a les escoles d’infermeres ben organitzades
(...). Aquesta breu enumeració és molt vasta, com són nombrosos els llocs on les alumnes diplomades per l’Escola d’Infermeria de la Generalitat podran honorablement esmerçar llurs activitats,
assolint una independència econòmica i contribuint ensems a l’obra magnífica del Renaixement de
Catalunya”.6
Com era habitual, la moral era un dels requisits més importants que havien de complir les alumnes:
“L’admissió a l’internat suposa una moralitat impecable i la subjecció a una rigorosa disciplina, compatible amb el propòsit de fer agradosa la vida als alumnes per tots els mitjans”.7
A més de la moral, s’exigien algunes condicions d’ingrés: tenir més de 18 anys i menys de 32, no estar
casada (s’admetien només les solteres, divorciades o vídues sense fills). Totes havien de lliurar una sol·licitud a l’Escola acompanyada d’un retrat i tenir una entrevista posterior amb la Direcció. En cas que la
sol·licitant fos menor d’edat, l’entrevista s’havia de fer amb els pares. A més de les condicions morals i
civils, també s’exigien unes certes condicions mèdiques i professionals per exercir la infermeria a posteriori.
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Pla d’estudis de L’Escola de la Generalitat
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Primer curs
(Pràctiques
hospitalàries
de 6 o 8 hores
diàries)

Cultura general
Farmacologia
Patologia mèdica
Patologia quirúrgica
Dietètica
Registre i fitxes de malalts
Física i química
Terapèutica física
Ensenyaments domèstics
Pràctiques de laboratori
Cultura física

Segon curs
(Pràctiques
hospitalàries
de 6 o 8 hores
diàries)

Cultura general
Higiene pública i privada
Terapèutica quirúrgica
Toxicologia
Assistència a malalts d’especialitat
Afeccions venèries, oftalmològiques, etc.
Puericultura
Pràctiques de laboratori
Cultura física i massatge

Especialitats
(Tercer any
d’estudis)

Infermeres visitadores
Infermeres especialitat per a malalties internes
Infermeres especialitat per a serveis de cirurgia
Infermeres especialitat per a serveis de puericultura
Infermeres especialitat malalties nervioses i mentals

Font: Fulletó de l’Escola de la Generalitat de Catalunya (1933-34)

La seva posada en marxa s’emmarcava dins un pla de cultura i de millora social i higiènica de Catalunya. La gran innovació d’aquesta Escola fou el fet de considerar l’entorn com a forma d’ensenyament.
Les infermeres es formaven en un àmbit més ampli: concerts, conferències, esports, etc. Mantenia
una orientació progressista de les cures a la persona, ja que no feia cap mena de distinció de sexes.
Els estudis es repartien en dos cursos i per aconseguir el títol d’infermera superior s’havia de fer un
tercer curs d’especialització: infermeres visitadores, especialistes en malalties internes, en serveis
de cirurgia, puericultura i malalties nervioses i mentals.
El programa era teòrico-pràctic i es desenvolupava a les instal·lacions de l’Hospital Clínic (de sis a
vuit hores diàries); a més, les internes feien activitats diverses, com gimnàstica, excursions, visites
a museus, anaven al Liceu...
Pel que fa a l’economia, pagaven 150 pessetes mensuals i la Generalitat remunerava el mes per a
cada alumna a 75 pessetes. Abans de matricular-se les alumnes feien un curs preparatori de sis mesos en el qual rebien classes de cultura general (gramàtica, aritmètica, geografia i història), d’anatomia i fisiologia humanes, de bacteriologia i parasitologia, d’asèpsia i antisèpsia, de física i química,
de deontologia i ètica per a infermeres i de gimnàstica i cultura física. Així mateix, feien de dues a
tres hores diàries de pràctiques hospitalàries. Si superaven aquest curs preparatori podien començar
els estudis d’infermeria.
Encara que tots els professors eren metges, el cap d’estudis, el doctor Ripol Noble, s’havia format
en el camp de la infermeria als Estats Units amb una beca de la Fundació Rockefeller. El caràcter
avantguardista de l’Escola, però, no va durar gaire, ja que la Guerra Civil va provocar el tancament
del centre, el qual ja no va tornar a obrir les portes més endavant.
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4. Inauguració de l’escola d’infermeres
de la Creu Roja a Barcelona:
les Dames Infermeres
El 13 de juliol de 1916 s’havia aprovat un primer reial decret segons el qual l’Assemblea Central de
Senyores de la Creu Roja era l’encarregada d’organitzar i de constituir el cos de Dames Infermeres de
la institució. L’organització de la formació d’aquestes Dames Infermeres a la província de Barcelona
fou una tasca de la Junta de Dames Provincial, la qual es va encarregar del projecte, que després
havia de ser aprovat per l’Assemblea Central de Senyores.
Aquesta Junta de Dames de Barcelona s’havia format el 20 de maig de 1908 a la capella pública del
Palau Episcopal. Entre les promotores de la iniciativa hi havia les dames més representatives de la
societat catalana de l’època, com Josefa Dachs de Prat de la Riba, Júlia de Montaner i de Capmany,
Rosalia Florit d’Ossorio o Rosa Amar d’Alies.1
No fou, però, aquesta primera Junta de Dames la responsable d’iniciar el projecte de l’Escola d’Infermeres, sinó una segona, constituïda el 27 de maig de 1916.
Per tal d’organitzar la formació de les Dames Infermeres, l’Escola de Barcelona, com la resta de
centres de la institució a l’Estat, havia de seguir el Reglament i les instruccions bàsiques per desenvolupar els ensenyaments aprovats pel Ministeri de Guerra, el 28 de febrer de 1917, i publicats a la
Gaceta de Madrid l’1 de març d’aquell any.
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Composició de la primera i segona junta de Dames de Barcelona2
Primera Junta de Dames (constituïda el 20 de maig de 1908)
Delegada: Rosa Amat d’Alies
Presidenta: Júlia de Montaner i de Capmany
Sotspresidenta 1a: Josefa Puigsech, vídua de Sanz-Selma
Sotspresidenta 2a: comtessa de Llar
Sotspresidenta 3a: Mercedes Morató de Peñasco
Sotspresidenta 4a: Mercedes Castellà de Pàmies
Secretària: Antonia Pujol Serra
Tresorera: Dolores Martínez de Puig i Subirana
Comptadora: Dolores Mestres, vídua de Gran
Vocals: Júlia Ilzabe de Quintana
Pilar Seba de Ribas
Dolores Cortés de González
Amàlia Soler de Vemís
Ana Soler de Easten
Segona Junta de Dames (constituïda el 27 de maig de 1916)
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Sotspresidenta: Josefa Puigsech, vídua de Sanz-Selma
Tresorera: Mercedes Morató de Peñasco
Secretària: Rosa Berenguer de Càmara
Vocals: Comtessa de Llar
Comtessa de Fígols
Adelaida Lleonart de Cardona
Aurea Massó de Casas
Montserrat Casas, vídua de Nieto
Matilde Sánchez de Carbonell
Concepción Sallent, vídua d’Inglada

Així doncs, les condicions i els requisits per a les alumnes que cursaven els estudis de Dames Infermeres de Creu Roja estaven unificats a tot el territori estatal. Les futures Dames Infermeres havien
de complir uns requisits determinats:
1. Ésser de nacionalitat espanyola, major de disset anys i associada a la institució.
2. Aprovar, davant el Tribunal, l’examen dictat per l’Assemblea Central, dels estudis teòrics, d’acord
amb el programa oficial aprovat.
3. Aprovar les pràctiques, allà on designés l’Assemblea Central, com també el temps d’aquestes pràctiques.
4. Acatar el reglament que redactés l’Assemblea Central del cos de dames, amb les seves obligacions
i els seus serveis als hospitals de la Creu Roja.
5. Tenir coneixement que el títol de dama infermera només tenia validesa a la institució espanyola
de la Creu Roja.
Dins d’aquest marc va començar la formació de Dames Infermeres a Barcelona l’any 1918, el mateix
any que es va prendre la decisió de construir l’Hospital Provincial en una reunió de la Junta de Dames
celebrada el 23 de març. El 6 de maig del mateix any es va adquirir la primera parcel·la del terreny
per construir-hi el centre sanitari.
L’Escola i el futur Hospital necessitaven un director per desenvolupar el projecte. La Junta de
Dames va aconseguir que el doctor Andrés Martínez Vargas, en aquell moment degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, acceptés el càrrec de director de les dues
institucions.
Les seves paraules en acceptar el càrrec van fer referència al paper de la dona en el camp de la
infermeria i a la necessitat d’instruir-la per desenvolupar aquesta tasca, responsabilitat que ell
atorgava als metges: “... los médicos debíamos a las mujeres españolas dos tributos: uno, instruirlas para asistir técnicamente a los enfermos, con cuya instrucción podrían adquirir una profesión
digna y humanitaria; otro, enseñarles la higiene de la maternidad y de la infancia a fin de capacitarlas para la más excelsa de sus funciones, la de criar racionalmente los hijos propios o ajenos,
para disminuir la mortalidad infantil y con ésta sostener la alegría del hogar conservándole la
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prole y preparar una juventud lozana y fuerte que en su día enalteciera a España y acrecentara su
poderío”.3
La Junta de Dames no va esperar, però, que l’Hospital fos construït per començar la formació de les
Dames Infermeres. Pel fet de no tenir local ni mitjà docent, ni clínica per fer les pràctiques, el doctor Martínez Vargas va posar a disposició de la Creu Roja les instal·lacions de la seva càtedra a la Facultat de Medicina, situada aleshores a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Va aportar també
tot el material necessari a fi de desenvolupar-hi els ensenyaments (inclosa la seva clínica infantil).
Es va anunciar la matrícula del primer curs per a les Dames Infermeres, i s’hi van inscriure “las señoras y señoritas de la más selecta sociedad de Barcelona”.4 Segons Coll i Colomé5, l’Escola d’Infermeria
de la Creu Roja es va posar en marxa el dia 28 de març de 1918 a les dependències de l’Hospital Clínic.
El programa oficial establia que s’havien d’impartir 35 lliçons i se’n fixava el contingut fonamental
de cadascuna. El doctor Martínez Vargas, com a director de l’Escola, seguint al peu de la lletra tot el
temari oficial, va escriure ràpidament el manual6 perquè les dames de Barcelona poguessin seguir
els ensenyaments.
Aquest manual contenia 35 lliçons, i també una dedicatòria a SMR, que l’havia nomenat director de
l’Escola. És interessant analitzar la introducció, feta per l’autor, on explicava el motiu pel qual havia
escrit el llibre, tot destacant la noblesa i respectabilitat de la professió d’infermera.
Amb aquestes premisses es dirigia el doctor Martínez Vargas a les seves futures alumnes dient que
“para vosotras, damas ilustres, que representáis la más selecta sociedad de Barcelona, en quienes la
hermosura y los encantos rivalizan con la estirpe linajuda y la bondad excelsa, acaso pareciera harto
humilde la nueva disciplina que comenzáis; pero en descargo de este escrúpulo, yo debo manifestaros que no es tan vulgar como parece el papel de la enfermera...”.7
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Explicava una anècdota per tal d’il·lustrar aquest paper elevat de la professió d’infermeria, dient que
“... en el hospital de Compiègne, entre varias enfermeras, me llamó la atención una, que con una
delicadeza sin par, curaba a un quemado una extensa quemadura que desde la nuca se extendía

Font: Arxiu Nacional de Catalunya.
Fons Brangulí. Assistents a l’acte
de condecoració a les Dames
Infermeres de la Creu Roja que
han aprovat el primer curs
(Data: 01/04/1920 – 30/04/1920).
Autor: Brangulí

por toda la espalda hasta ambos muslos; el vendaje había retenido sus excrementos y era de ver
el esmero con que la dama iba limpiando la superficie sangrienta de todos sus detritus y aún las
repugnantes excreciones: sus dedos cual los de las hadas tocaban sin tocar, con tal suavidad que no
despertaban la menor señal de dolor en el enfermo (...) pregunté al oficial del Estado Mayor que estaba a mi lado: ‘¿Quién es esta señora?’ ‘Es la baronesa de ...’ me contestó. Había dejado sus palacios,
prescindido de sus comodidades y del boato de millonaria para servir largo tiempo en el hospital
como enfermera”.8
Feia un resum de quines havien de ser les atribucions del personal d’infermeria i feia referència al
paper d’auxiliar del metge: “... el cargo de enfermero constituye una profesión digna y ennoblecida
por una institución sólida y una educación distinguida. Hombre o mujer, el dedicado a cultivarla, es
el gran auxiliar del médico, el protector del enfermo y el descanso absoluto de los deudos: cifras de
temperatura a horas determinadas, número de respiraciones y frecuencia del pulso, oscilaciones de
la enfermedad, accidentes y su carácter, si alguna aparece en el tiempo transcurrido desde la última
visita, revelaciones del estado moral del paciente, seguridad en la ejecución del plan propuesto y
en la administración de medicamentos prescritos, aplicaciones de ventosas, inyecciones hipodérmicas... Todo tiene seguro y regular cumplimiento sin desconfianzas ni variaciones; mas todavía el
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profesor que dispone de un enfermero, y ve registrados todos los pormenores en hojas impresas y
dispuestas para el caso, puede coleccionarlas y hacer más tarde con ellas deducciones patológicas
que contribuyen al progreso de la ciencia”.
Afegia que “en la actualidad, la categoría del enfermero sustituído casi en absoluto por la enfermera ha subido de punto, pues se la ha instruído para ciertas funciones del laboratorio la parte más
delicada de la profesión médica, y en él mirando a través del microscopio, la enfermera cuenta el
número de microbios que pueblan el campo, y cuando observa que en tres o cuatro campos tan sólo
hay un microbio, traza la línea gráfica y advierte al cirujano del estado de asepsia y éste, bajo la fe de
la enfermera, cierra confiado una herida abierta...”.9
A la lliçó número dos remarcava la necessitat de crear un cos de Dames Infermeres de la Creu Roja.
Explicava que la institució sense infermeres seria com un cos sense braços: “sin damas enfermeras
que realicen los dictados de la Asociación, que pongan en práctica sus altos designios, aquella será
una sociedad estéril; será una idea sin acción, un cuerpo sin brazos”.10
Les guerres modernes, segons el doctor Martínez Vargas, augmentaven la necessitat de personal
auxiliar per poder tractar els ferits fins que s’haguessin curat completament. Només es podia
entendre que un cirurgià tingués tants malalts per atendre si hi havia una gran quantitat de
personal d’infermeria que l’ajudés i creia que “las damas enfermeras, el personal femenino, es el
más indicado, acaso el único, para atender esta transformación moderna de la cirugía de guerra,
ya que el masculino hace gran falta para el manejo de las armas o el servicio complementario e
inmediato”.11
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També cal destacar les qualitats que havia de tenir la infermera segons el doctor Martínez Vargas:
“entre las cualidades imprescindibles de la enfermera hay una que priva sobre las demás: la vocación. Aquellas que se enamoran del hábito, de la exterioridad aparatosa, de la frivolidad que rodea
a todos los actos humanos, y no sienten hondamente esa inclinación caritativa hacia el dolor ajeno,
esa tendencia espontánea a aliviar la desgracia o la impotencia, la fortaleza suficiente para dominar
el estremecimiento que producen las miserias humanas, físicas y morales, más le valdría renunciar
de hecho: por lo menos evitará una decepción amarga”.12

Font: Arxiu Nacional de Catalunya.
Fons Brangulí. Repartiment
de joguines durant la festa
dels Reis a nens pobres d’una
barriada per la Creu Roja
(Data: 04/01/1930 – 07/01/1935).
Autor: Brangulí

Pel que fa al caràcter que havia de mostrar la dama infermera, explicava que “en mi vida profesional
he visto a muchos enfermos corresponder con frase grosera o con maneras soeces al auxilio tierno
y maternal de una hermana de la caridad. Para estos momentos, necesita una mujer de esa unción
evangélica, de esa gracia divina que la imprime carácter para no sentir vanidad ante los actos afortunados, ni cólera o desesperación ante las ingratitudes, desatenciones y fracasos. (...) los enfermeros
han de tener corazón maternal, alma de santa y entereza de médico”.13
La infermera, afegia l’autor, havia de tenir qualitats diverses com: salut i resistència física, suavitat
de maneres, educació moral, lleialtat i veracitat amb el metge, tolerància religiosa, discreció, submissió absoluta a la prescripció mèdica, serenitat, heroïcitat, límits d’intervenció, drets i deures, “así
podrá representar su papel de diversas facetas, cariñosa como una madre, jovial como una hermana,
risueña como una niña, firme y equilibrada como un juez. Su bondad permitirá soportar con calma
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y corresponder con dulzura a las destemplanzas del enfermo o a las inconveniencias o impaciencias
de sus deudos”.14
En el manual s’afegien consells diversos que podien ser interessants. En referència a la religió es deia
que “cualesquiera que sean las ideas religiosas de cada enfermo, se evitarán preferencias y discusiones; para la enfermera todos son hijos de Dios”.15
Pel que fa a l’actitud de la infermera deia que “importa mucho que la enfermera sepa ver, oír y callar
(...). Nada es tan lamentable como una persona parlanchina en un medio tan susceptible y tan enmarañado como una sala de enfermos, unos con cordura y otros con la razón extraviada”.16
Les obligacions de tota dama infermera depenien sempre de les instruccions mèdiques, encara
que tenien una certa llibertat en ocasions extremes. Es deia que “al poner en práctica las órdenes
del médico debe ajustarse estrictamente a lo prescrito; no discutirá con él pero, no obstante, si
tiene dudas está autorizada para pedir aclaraciones, respecto de las vicisitudes que pudiera seguir
un enfermo. (...) Hay, sin embargo, sorpresas, síntomas con que no cuenta, y entonces si tiene
experiencia del asunto lo resolverá según su criterio, y si no la tiene, deberá abstenerse de toda
innovación”.17
S’advertia a la futura dama infermera que la seva tasca no seria senzilla i que la seva actitud havia
de ser forta: “prescindirá del temor al contagio para limpiar al enfermo de sus exudaciones contagiantes, de sus superficies abiertas que manen pus u otros líquidos peligrosos y pondrá en estos
menesteres toda la movilidad de dedos, todo el cuidado que pondría si se tratara de un hijo suyo, sin
repugnancia, sin hastío ni temor”.18
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Finalment, el doctor Martínez Vargas19 atorgava una funció important a la Creu Roja: la integració
social de la dona en el món del treball. “La Cruz Roja ha tenido el mágico poder de apartar la mujer
española del retraimiento en que ha vivido durante siglos; hija obediente, fiel esposa y madre insuperable, ha vivido exclusivamente para el hogar, ajena a las intervenciones sociales, entregada solamente a sus deberes domésticos; casera por tradición y por gustos, no tomaba parte en atenciones
públicas sino con una colaboración platónica y cristiana”.19

Font: Arxiu Nacional de
Catalunya. Fons Brangulí. Soldat
ferit al Marroc, ingresat a l’Hospital
de la Creu Roja de Barcelona
(Data: 01/08/1921 – 31/10/1921).
Autor: Brangulí

Algunes d’aquestes “dames il·lustres” que van cursar els estudis de Dames Infermeres, formaven part
de la Junta de Dames de Creu Roja de Barcelona en aquell moment. Aquest era el cas de Rosa Berenguer de Càmara, que exercia el càrrec de secretària, de Mercedes Morató de Peñasco, que exercia la
funció de tresorera, i també les vocals Aurora Massó de Casas i Matilde Sánchez de Carbonell. En el
segon curs també va succeir el mateix, i un bon exemple és l’alumna Josefa Puig, vídua de Sanz-Selma, que aleshores exercia el càrrec de vicepresidenta de la Junta de Dames.
Però malgrat la seva posició social, la seva qualitat com a alumnes sembla que fou excel·lent: “no
obstante su elevada posición social, los títulos nobiliarios de algunas, los deberes familiares de
otras, asistieron con asiduidad a las lecciones, siguieron con atención las prácticas, mostraron serenidad, libre de aspavientos, ante las operaciones cruentas y el espectáculo sangriento de las entrañas humanas al descubierto, aprendieron a dar cloroformo, la esterilización del material de curas
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y del instrumental, las inyecciones hipodérmicas, la aplicación de vendajes, los análisis clínicos elementales, cuanto es preciso conocer para auxiliar al médico en el quirófano y en los dispensarios; se
desarrolló el programa aprobado por el Ministerio de Guerra el 28 de febrero de 1917, y recibieron,
además, nociones de puericultura y de maternología”.20
Aquestes Dames Infermeres de les primeres promocions i membres de la Junta van desenvolupar
càrrecs de responsabilitat en els centres hospitalaris i, en general, de la Creu Roja.
Un exemple clar és el de la infermera Rosa de Berenguer, que va cursar el primer any i que, a partir
del 7 de gener de 1920, va ser la secretària de la Comissió per a l’Organització del Cos d’Infermeres
Professionals. Després de dimitir del càrrec, aquest fou ocupat per una altra de les Dames Infermeres de la primera promoció, Aurora Massó de Casas. L’any 1921 Rosa de Berenguer també es va
encarregar de dirigir la instal·lació de l’hospital provisional per atendre els malalts que venien del
Marroc al carrer de Mallorca de Barcelona i un cop clausurat, l’any 1923, se la va nomenar visitadora
en cap de l’Assemblea de Barcelona i sotspresidenta de l’Hospital de la Creu Roja, creat recentment
a la ciutat el 8 de gener de 1924.
La presidenta i la secretària de l’Escola durant aquell primer curs de Dames Infermeres foren, respectivament, dues de les alumnes: Júlia de Montaner i de Capmany i Rosa de Berenguer. S’hi van
inscriure 35 senyores i senyoretes. L’examen de primer curs es va fer el dia 18 de desembre de 1919 i,
com a infermeres de guerra, hi va assistir un representant de l’Exèrcit, el doctor Solduga.
Un any més tard, el 17 d’abril de 1920, es van imposar els primers braçals a la primera promoció de
Dames Infermeres. El recinte fou l’amfiteatre de la Facultat de Medicina i hi van assistir els infants
reials Carles i Lluïsa d’Orleans en representació de la SMR Victòria Eugènia, a més de les autoritats
més representatives de la ciutat.
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A la memòria de l’Assemblea Local de Barcelona s’explica que la visita dels infants va servir per a
dues coses fonamentals: la col·locació de la primera pedra de l’Hospital de Barcelona i la primera imposició de braçals: “El 18 de abril de 1920 tiene lugar la colocación de la primera piedra del hospital,
con toda la brillantez de que se deseaba revistiera dicho acto, al que concurrió S. A. Real la Infanta

Dª Luisa, acompañada de nuestro Comisario Regio, General Milla, de su séquito y autoridades (...).
En los días que permaneció la Infanta en esta ciudad procediose a la imposición de brazales a 35 damas enfermeras, acto que, con gran esplendor, tuvo lugar en el hemiciclo de la Facultad de Medicina
(Hospital Clínico), con asistencia de su esposo el Infante Don Carlos y autoridades”.21

4.1. Necessitat d’una formació més àmplia per tal d’atendre els malalts
L’any 1914 es va produir una epidèmia de tifus, l’any 1916 i l’any 1918 hi va haver dues epidèmies de
grip i tot això va coincidir amb la campanya que Espanya desenvolupava al Marroc. La Creu Roja anava agafant protagonisme sanitari davant d’una Administració que es veia impotent per abordar tots
els problemes sanitaris del país. Va ser precisament la Junta de Dames qui va organitzar un hospital
per als soldats ferits de l’Exèrcit que combatia al Marroc, al carrer de Mallorca, 458, de Barcelona.22
El doctor Martínez Vargas va aconseguir la col·laboració d’alguns col·legues: doctor García Tornel,
doctor José Martí-Feced, doctor Turell, doctor Carles, doctor Xitra i el fill del doctor Martínez Vargas
(molts d’ells col·laboraven com a docents a l’Escola d’Infermeria), a fi de posar en marxa aquest hospital improvisat. El 18 de novembre de 1921 va arribar al port el vaixell Alicante, amb més de 100
ferits i malalts provinents de la batalla d’Annual. Com ja s’ha esmentat abans, les Dames Infermeres
van ocupar càrrecs de responsabilitat en aquest hospital i els va servir, al mateix temps, per fer les
seves pràctiques en un marc del tot adient: un hospital de guerra improvisat.
Aquesta experiència va servir per veure que la formació de Dames Infermeres no era suficient. La
necessitat de formar infermeres professionals es justificava perquè en l’atenció de les epidèmies
de grip abans esmentades (els anys 1916 i 1918) es va produir tal demanda d’infermeres que es va
posar de relleu l’escassetat per atendre totes les demandes. La Junta de Dames tenia el deure de
solucionar aquesta necessitat. Va sotmetre el cas a l’Assemblea Suprema i amb la seva autorització
es van organitzar els cursos d’infermeres professionals. L’ensenyament va començar dos anys més
tard, l’any 1920.23
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Temari que seguien les Dames Infermeres (aprovat pel Ministeri de Guerra el 28 de febrer de 1917)
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Lliçó 1
Lliçó 2
Lliçó 3
Lliçó 4
Lliçó 5
Lliçó 6
Lliçó 7
Lliçó 8
Lliçó 9
Lliçó 10
Lliçó 11
Lliçó 12
Lliçó 13
Lliçó 14
Lliçó 15
Lliçó 16
Lliçó 17
Lliçó 18
Lliçó 19
Lliçó 20
Lliçó 21
Lliçó 22
Lliçó 23
Lliçó 24
Lliçó 25
Lliçó 26
Lliçó 27
Lliçó 28
Lliçó 29
Lliçó 30
Lliçó 31
Lliçó 32
Lliçó 33
Lliçó 34
Lliçó 35

La Creu Roja: origen, importància i organització
Necessitat de crear un cos de Dames Infermeres al servei de l’associació. Característiques de la bona dama infermera
Idea general de l’organisme humà
Esquelet: crani i cara
Esquelet: tronc
Esquelet: extremitats
Músculs i articulacions
Aparell digestiu
Aparell circulatori
Aparell urinari
Sistema nerviós
Els sentits
Febre
Infecció
Asèpsia, antisèpsia, hemostàsia y anestèsia
Elements més usats en una cura d’urgència o definitiva i importància de la primera cura. Elements més usats en una cura
Hemorràgies
Injeccions i sèrums
Operacions quirúrgiques
Embenatges: cap i coll
Embenatges: tronc i extremitats
Mitjans per combatre els accidents que es puguin esdevenir abans i després d’una operació
Broncoscòpia i raigs X
Purgants i vomitius
Fractures
Enverinaments
Respiració artificial
Cremades
Acció de la Creu Roja en temps de pau
Alcoholisme. Bojos, degenerats i captaires
La tuberculosi
Paludisme
Verola. Diftèria
Puericultura
Cures especials als nounats

Igual com amb les dames auxiliars, el títol d’infermeria professional s’obtenia després de dos anys
d’estudis (en un principi), però les pràctiques eren molt més intenses, els ensenyaments eren diferents i el règim de permanència a l’Escola era el d’internat. Les Dames Infermeres de primera classe
havien de fer tres mesos de pràctiques, tal com marcava el Reglament, per obtenir aquest títol.
Segons Juan P. Criado24, l’any 1921 ja s’havia estès l’ensenyament de Dames Infermeres a totes les
províncies espanyoles i l’1 de gener d’aquest any ja s’havien diplomat 729 Dames Infermeres a les
escoles de la institució.
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5. Inicis de la formació d’infermeres
professionals a l’Escola de la Creu Roja
La formació d’infermeres professionals va començar, com ja s’ha esmentat anteriorment, a partir de
l’any 1920. En les primeres promocions la durada dels estudis era de tres mesos preliminars, com
a prova, i dos anys acadèmics complets, a diferència de les dames, que només rebien 10 mesos de
formació, distribuïts en dos cursos de cinc mesos.
Una altra gran diferència amb la formació de Dames Infermeres era que la formació de les infermeres
professionals només es podia portar a terme en hospitals-escoles, mentre que la de les dames també
podia fer-se en dispensaris o en altres locals de la institució que tinguessin unes bones condicions.
Per tal d’accedir als estudis les infermeres professionals havien de fer un examen d’ingrés que es basava en un dictat, alguns problemes d’aritmètica i un exercici de composició. Si superaven l’exercici,
les alumnes estaven a l’Escola tres mesos com a prova per determinar si complien o no els requisits
per poder desenvolupar la professió posteriorment. Si era així, eren admeses definitivament.
Amb l’examen d’ingrés es volia aconseguir un nivell determinat perquè totes les alumnes poguessin
assolir una formació i una professionalització determinada. Sobre el contingut d’aquest examen i la
formació posterior escrivia Juan P. Criado1 l’any 1921: “1º Conocer la lectura, escritura y aritmética; 2°
Permanecer internas dos años, cumpliendo el reglamento para ellas establecido y asistiendo en los
días señalados a las clases teóricas; 3º Ejercer cada una en su cometido en los diferentes servicios,
turnando cada tres meses, y permaneciendo fijas cuando, después de un examen, se las reconoce
capaces de desempeñar el cargo de primera enfermera. Terminados los dos años, se les entrega un
carné, el cuaI les da derecho a ejercer libremente su profesión. Al entrar en el Hospital se las somete
a una prueba de tres meses, durante los cuales no tienen derecho, como hemos dicho, a retribución
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alguna, y si en ese tiempo no se les reconoce capacidad suficiente, se las avisa para que no continuen. En la actualidad el Hospital (Madrid) cuenta con veinte enfermeras. Esta misma enseñanza
con idéntico objeto la tiene también establecida la Sección de Damas de la Cruz Roja, en Barcelona”.
En la primera promoció a Barcelona, s’hi van matricular vuit alumnes i totes elles van rebre el títol
després de dos cursos; a l’Escola de Madrid van ser dotze.
El programa i els requisits de la formació d’infermeres professionals per la Creu Roja van ser aprovats pel Ministeri de Guerra l’any 1922 i totes les escoles dependents del Comitè Nacional Espanyol
els havien de seguir, tal com succeïa amb les Dames Infermeres. En canvi, no hi havia un programa
conjunt de tots els països membres del Comitè Internacional de la Creu Roja. Cada país oferia uns
ensenyaments propis que en el cas espanyol eren unificats per les reials ordres que promulgava el
Ministeri de Guerra fins que aquesta competència va passar al d’Instrucció Pública.
Tal com succeïa amb les Dames Infermeres, la relació de la Creu Roja com a institució amb els conflictes bèl·lics feia que el Tribunal que examinava les futures infermeres professionals fos diferent del
de la resta d’escoles que oferien una formació d’infermeria similar. El Tribunal sempre havia d’estar
format per l’inspector general metge, el sotsdirector de l’Hospital, la directora de l’Escola d’Infermeres, un representant de l’Exèrcit, el representant del Ministeri de la Governació al Comitè Central i
un professor de l’Escola.

5.1. Les recomanacions del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR)
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Pel fet de no haver-hi un programa consensuat entre tots els països membres, la Creu Roja Internacional va intentar donar les directrius bàsiques que havien de seguir les escoles dependents dels
diferents comitès nacionals. La Comissió de Formació Professional de la Creu Roja Internacional,
reunida l’any 1925 a Helsingfors, Finlàndia, va començar a estudiar el tema del programa de formació
per a les escoles d’infermeria. El tema va quedar en mans del Consell Internacional d’Infermeres de

Font: Arxiu Nacional de Catalunya.
Fons Brangulí. Dones diplomades
a l’escola d’infermeres de Hospital
de la Creu Roja de Barcelona amb
el Dr. Andrés Martínez Vargas.
(Data: 01/01/1930 – 31/12/1935).
Autor: Brangulí

Creu Roja, que va treballar en les pautes generals a fi de crear un projecte de programa recomanat a
les escoles de la institució.
El primer esborrany del programa que recomanava el CICR per a les escoles de la institució fou presentat l’any 1929 en una reunió de la Comissió de Formació Professional celebrada a Montreal. La
seva elaboració va tenir com a base un qüestionari que s’havia enviat a tots els països membres perquè els professionals més qualificats de la institució en cada país pel que fa a qüestions relacionades
amb la formació d’infermeria poguessin fer les seves aportacions i els seus suggeriments.
Les darreres modificacions van ser discutides per la Comissió els dies 7, 8 i 9 de juliol de 1933, i el
projecte va finalitzar. Un any més tard es va publicar a Ginebra.
Aquest programa recomanat pel Comitè Internacional de la Creu Roja2 distribuïa els estudis en tres
anys i es resumia de la manera següent:
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Programa recomanat pel Comitè Internacional de la Creu Roja
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Primer curs

Anatomia i fisiologia
Bacteriologia
Química aplicada
Història de la professió
Moral professional
Psicologia (i higiene mental inclosa)
Aspectes socials de la professió
Higiene personal
Cultura física
Mesures sanitàries (familiars i col·lectives)
Patologia
Matèria mèdica i terapèutica
Cures generals i arts domèstiques
Dietètica
Cures en medicina i especialitats
Cures en cirurgia i especialitats

Segon curs

Cures en medicina i especialitats
Cures en cirurgia i especialitats
Cures als infants (sans i malalts)
Cures d’obstetrícia
Cures als nerviosos o malalts mentals

Tercer curs

Problemes d’adaptació professional
Cures en medicina i especialitats
Cures en cirurgia i especialitats
Cures als infants (sans i malalts)
Cures d’obstetrícia
Cures a domicili i higiene social

Font: “Història de l’Escola
Universitària Creu Roja” 1918-2006.
Pràctiques al quiròfan
de l’Hospital de la Creu Roja

El total d’hores recomanades era de 690 a 1.005 durant els tres anys d’estudis. Les pràctiques que es
consideraven imprescindibles eren les que feien referència a medicina general, cirurgia, obstetrícia i
pediatria. El servei de nit havia d’estar present en tots els programes, encara que es recomanava que
no es comencés a fer fins al segon curs.
A part dels continguts recomanats, aquest informe sobre el programa de formació de l’Escola d’Infermeres és també interessant perquè incloïa tota una sèrie de definicions dels conceptes claus de
la formació d’infermeres dins una escola:
• Què s’entén per infermera?
• La infermeria considerada com una professió
• Informes entre la professió d’infermeria i les altres professions
• Què s’entén per instrucció?
• Què s’entén per escola d’infermeres?
• Què s’entén per alumna d’infermeria?
• Què s’entén per programa d’ensenyament?
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Però encara que s’intentés establir el paper de la infermera en la societat i la seva importància, en
aquest estudi s’explicava que les classes teòriques, normalment, havien de ser fetes per metges
especialitzats i que una monitora els podia ajudar.
La instrucció preliminar que havia de tenir una alumna d’infermeria incloïa coneixements de literatura i redacció, nocions d’alguna llengua estrangera, nocions d’història mundial, nocions de biologia
i química i coneixements generals d’aritmètica.
L’edat recomanada per a l’admissió era entre 20 i 35 anys. La salut havia de ser bona i s’havia d’exigir
una bona moralitat i també una personalitat sana i equilibrada. També es recomanava sotmetre la
candidata a un test d’intel·ligència.

5.2. La Segona República i la seva actuació en el marc de la formació d’infermeria
de la Creu Roja
Poc abans que fos publicat oficialment aquest programa, concretament l’any 1931, les escoles espanyoles ja allargaven un any la formació de les infermeres professionals, passant a ser de dos a tres
anys la durada dels estudis.
El canvi sofert per la Creu Roja en iniciar-se la Segona República fou evident. Ja l’any 1931 el Ministeri
de la Governació va modificar-ne els Estatuts3 i l’any 1933 va ser modificat tot el Reglament general
orgànic.4
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Aquesta nova legislació és interessant perquè feia molta referència al paper de les dames auxiliars
infermeres i les infermeres professionals a la institució. N’era un exemple l’article 4 dels Estatuts, on
es deia: “La Cruz Roja (...) deberá contar con establecimientos adecuados y con el personal y material
necesarios, instruyendo además en sus escuelas y centros de enfermeras y el personal sanitario y
auxiliar preciso para aquellos fines”.

A l’article 11 dels Estatuts es descrivien els òrgans de govern de la institució i cal destacar que es
donava força importància al personal d’infermeria, un paper similar al que es donava al col·lectiu
mèdic: “También formarán parte del Comité el director del Hospital Central, dos médicos representantes de los dos hospitales; dos médicos representantes de los dispensarios; dos damas enfermeras, representantes de los dispensarios; una enfermera profesional, representante de las enfermeras
profesionales; un jefe u oficial de ambulancia; un practicante, en representación de los de su clase,
y un camillero, representante de todos ellos...”
L’article 70 del Reglament general orgànic deia que s’establien vuit comissions especials permanents de caràcter inexcusable dins la institució, d’entre les quals la quarta era de “Enfermeras y
Enseñanzas”.

Programa dels estudis de les infermeres professionals de la Creu Roja a Espanya (1931-34)
Primer curs

Anatomia
Fisiologia
Higiene
Dietètica

Segon curs

Farmacologia
Medicina i cirurgia generals de la infermera
Socors d’urgència en accidents

Tercer curs

Matriu
Puericultura
Patologia especial de les malalties d’ulls, gola, nas, oïda, dents i pell
Nocions sobre organització i missions de la Creu Roja
Nocions elementals d’infermeres visitadores
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Per finalitzar aquest apartat legal, cal dir que hi havia un capítol d’aquest Reglament, concretament
el VII, que feia referència només a les infermeres (articles 360 a 366). S’ha de destacar l’article 365
en relació amb les obligacions de les alumnes d’infermeria que deia: “... deberán expresar compromiso de prestar los servicios sanitarios de la institución que se les señalen si, con motivo de guerra,
desastre o calamidad nacional, el Comité Central o sus delegados oficiales los creyeran necesarios”.
Com ja s’ha apuntat, la promoció de 1931-34 va ser la primera que va veure incrementats els estudis
en un any acadèmic, i segons ens comenta Sor Isabel Cortés5 això es va fer seguint la tendència que
marcava el Comitè Internacional de la Creu Roja.
Es va portar a terme en el marc d’una nova direcció de la institució que va començar juntament amb
un nou període polític a Espanya, la Segona República. Tant en l’àmbit espanyol com en el català,
sembla que es va donar un impuls de professionalitat al col·lectiu de la infermeria. Cal recordar que
la Generalitat de Catalunya també havia posat en marxa la seva Escola, nou anys després que es
tanqués la de la Mancomunitat per la implantació de la dictadura de Primo de Rivera.
Així mateix, s’establia que el primer trimestre d’estada al centre era de prova. Durant els tres anys,
les alumnes tenien un programa de pràctiques que havien de completar per tal d’aconseguir el títol.
Aquestes pràctiques incloïen estades al dispensari, clínica i laboratori, i en el darrer curs havien de
visitar hospitals, maternitats, serveis de puericultura i fer pràctiques en colònies, en mobilitzacions,
etc.6
El programa pràctic estava format per vuit grans blocs: la cambra del malalt, manera de fer un llit,
neteja del malalt, exploracions generals, asèpsia i desinfecció, embenaments, intervencions i alimentació del malalt.
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6. La Creu Roja durant la guerra civil
i l’escola en els primers anys
de règim franquista
Segons Carmen Domínguez Alcón1, la Guerra Civil va provocar un gran desenvolupament de les institucions sanitàries, ja que el personal religiós va ser substituït per les infermeres titulades. A més,
per la necessitat del moment, també es van impartir cursets preparatoris per al personal encara no
titulat, per tal de poder donar resposta a la gran demanda existent.
Així ho va fer al bàndol nacional, la Falange Espanyola Tradicionalista i de les JONS, i per tal que
aquestes infermeres fossin reconegudes com a titulades i no hi haguessin problemes, el Movimiento, el 21 d’abril de 1937, creava la categoria de “dama enfermera española”, que es donava després
d’haver aprovat un curset que incloïa 32 temes teòrics i 18 temes pràctics.
Segons l’Ordre de 1937, el títol es considerava provisional “y sólo su validez será oficial a los efectos de poder cursar plazas del Estado, Provincia y Municipio, cuando hayan sido convalidadas,
mediante el oportuno examen, a tenor de lo consignado en la legislación vigente a este respecto”.
A partir de l’any 1939 les infermeres de la Falange comencen a actuar a Barcelona i a Tarragona.
L’oficialitat definitiva d’aquest títol, com s’explica més endavant, no es va fer fins l’any 1945, mitjançant una ordre del Ministeri d’Educació Nacional del 4 de maig i publicada al Butlletí Oficial de
l’Estat.
Fonamentalment l’activitat sanitària de la Creu Roja durant la Guerra Civil es va desenvolupar al
camp de batalla, en hospitals de guerra creats exclusivament per atendre els malalts víctimes del
conflicte.
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6.1. La Creu Roja i la seva actuació davant la Guerra
La informació de la Creu Roja sobre la Guerra Civil espanyola és escassa, però pel que fa a la secció
d’infermeria és gairebé inexistent. Durant els primers anys del franquisme gran part de la documentació que feia referència a l’activitat de la Creu Roja durant la Guerra va ser destruïda, sobretot a la
zona republicana. A l’oficina central de la institució, a Madrid, se sap que algú va eliminar tota la
documentació sobre la infermeria d’aquest període; per això ara és molt difícil descriure la feina que
van desenvolupar aquestes professionals durant aquell temps.
S’ha de dir que des de la fundació de la Creu Roja Internacional l’any 1863, va ser el primer cop que
la institució va servir alhora en dos fronts dins d’un mateix país i va tenir un paper molt important
en l’atenció als ferits en el camp de batalla, en l’intercanvi de presoners, en les peticions d’indult, en
la donació de sang, en la tramesa de medicaments, mantes i roba, així com en la difusió de notícies
sobre els soldats i en la tramesa de correspondència entre famílies separades per la Guerra.
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Font: Arxiu Nacional de Catalunya.
Fons Josep Maria Sagarra Plana.
L’Hospital de la Creu Roja de
Barcelona (Data: 1945-1955).
Autor: Josep Maria Sagarra Plana

El 25 de juliol de 1936, el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) es va dirigir al Comitè Central
de la Creu Roja espanyola a fi de consultar si era necessària l’ajuda d’algunes societats nacionals. Si
bé la institució a Espanya va actuar perfectament en els conflictes de 1934, una guerra civil era diferent. El Comitè Nacional Espanyol, renovat el 31 de juliol pel Govern republicà i presidit pel doctor
Romeo Lozano, va acceptar l’oferiment de Ginebra.
El CICR va nomenar un delegat perquè es traslladés a Espanya i comencés l’ajuda de manera imparcial en tots dos bàndols. Aquesta persona fou el doctor Marcel Junod. Cada bàndol tenia dues
delegacions: el bàndol nacional, a Sevilla i Burgos, i el bàndol republicà, a Madrid i Barcelona. Per la
seva banda, el CICR ja tenia 10 delegacions a tot el territori al final de 1936.
Els aspectes en què va intervenir el CICR durant la Guerra Civil van ser:
1. Assegurança de les condicions de vida acceptables per als presoners de guerra, protecció de la
seva integritat personal i assoliment del bescanvi.

Font: Arxiu Nacional de Catalunya.
Fons Josep Maria Sagarra Plana.
L’Hospital de la Creu Roja de
Barcelona. Sala de l’hospital.
(Data: 1945-1955).
Autor: Josep Maria Sagarra Plana
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2. Oposició total a la presa d’hostatges i projectes per alliberar-los.
3. Evacuacions de la població civil.
4. Servei de comunicació de notícies: entre famílies separades pels dos bàndols, entre famílies i
presoners de guerra, entre famílies i exiliats.
Encara que l’actuació del CICR va intentar mantenir la neutralitat de la institució, el cert és que
a Espanya es van crear dues creus roges, una a cada bàndol, cadascuna amb una actuació inde
pendent.
El doctor Marcel Junod va haver de signar documents de cooperació amb els dos bàndols, un amb
el doctor Romeo Lozano (president de la institució a la zona republicana) i l’altre amb el conde de
Vallellano (president a la zona nacional).

6.2. L’Escola durant la Guerra Civil
Mercedes Milá explica en una entrevista a la revista de la institució que el general Franco l’havia
nomenat, a tots els efectes, inspectora de tots els serveis femenins d’hospitals militars el març de
1937. Defineix la situació d’escassetat de professionals d’infermeria i la diversitat de procedències
i el problema que això plantejava dient que durant la Guerra Civil “tuve que organizarlo todo, a las
enfermeras había que darles cursos y también a las chicas que se presentaban voluntarias porque
algunas eran damas de la Cruz Roja, otras enfermeras de la Falange, otras habían salido de la Facultad de Medicina, pero otras no eran nada. De manera que incluso en el frente, durante las paradas,
médicos y enfermeras daban clase”.2
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A l’Escola de Barcelona es conserven els expedients a partir de la promoció 1939-42 i no se sap ben
bé com se’n va destruir la resta. Pels llibres de registre se sap que durant la Segona República es van
matricular moltes alumnes, de fet fins l’any 1936 els cursos es van desenvolupar regularment i el
curs de l’any 1932 va ser el més nombrós pel que fa a alumnes matriculades a primer curs.

Font: Arxiu Nacional de Catalunya.
Fons Josep Maria Sagarra Plana.
L’Hospital de la Creu Roja de
Barcelona. Sala de l’hospital
(Data: 1945-1955).
Autor: Josep Maria Sagarra Plana

Segons Roser Tey, la Generalitat va apoderar-se de totes les escoles privades i les va annexionar,
durant el conflicte, a l’Escola Oficial, on les alumnes van acabar els cursos que havien començat.
Després, algunes d’aquestes escoles van recuperar el seu caràcter privat, com és el cas de l’Escola
del Montepio de Santa Madrona.
A l’Escola d’Infermeres de la Creu Roja, però, segons el llibre de registre, les classes es van aturar
durant la Guerra i no es van reprendre fins l’any 1939. Tan sols es va donar el cas de cinc alumnes
que l’any 1936 estaven cursant primer o segon curs i que van acabar els estudis el juny de l’any 1940.

6.3. Els anys quaranta
A la dècada de 1940 hi havia molts plans d’estudis i molts cursets diferents per formar el personal
d’infermeria, tants com escoles. La diversitat de títols (Dames Infermeres, infermeres socials, in-
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fermeres professionals, infermeres visitadores, infermeres hospitalàries) va fer que en “acabar la
guerra les infermeres catalanes hagueren de realitzar els estudis de practicant i obtenir-ne el títol
per poder exercir”.3
El 21 de maig de 1941 es publicava una ordre que especificava les normes per obtenir el títol, però el
cert és que no van servir de gaire. A l’article 2 d’aquesta ordre es deia que “los estudios se ajustarán
a planes aprobados por la Facultad de Medicina, tendrán dos años de duración, exigiéndose escolaridad, y podrán ser realizados en las Facultades de Medicina o en Instituciones por ellas reconocidas,
como la Cruz Roja (...). Transcurridos dos años desde su inscripción en una facultad o institución,
sufrirán un examen con arreglo a un programa que previamente fijará el Ministerio, a propuesta de
la Universidad de Madrid, ante un Tribunal compuesto por tres jueces, dos profesores de la Facultad
de Medicina y otro facultativo de la institución donde haya realizado sus estudios. Estos exámenes
se verificarán una vez al año, durante el mes de junio”.
Aquesta llei només reafirmava el que ja succeïa amb anterioritat. Així doncs, encara que a l’Escola la
formació durava tres anys, eren moltes les alumnes que venien a rebre classes per tal d’examinar-se
a la Facultat i obtenir el títol oficial. També ho feien d’aquesta manera a algunes altres escoles. Encara que a cada centre el funcionament era diferent, en algunes escoles es donava el cas que no es
deixava que les alumnes es matriculessin a la Facultat de Medicina fins que no fessin el segon curs,
així obtenien el títol a l’Escola i a la Facultat al mateix temps i s’assegurava que totes les alumnes
que havien iniciat els seus estudis els acabessin.
Segons Carmen Domínguez Alcón, “la creació del cos d’infermeres a la Falange el 1942 fou un dels
fets que ens cal destacar amb relació a l’evolució de la infermeria als anys quaranta, sobretot perquè
va representar un intent d’organitzar un cos professional”.4
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El cos d’infermeres de la FET i de les JONS depenia directament de la Delegació Nacional de la Secció
Femenina. Fou aquesta institució l’encarregada de fer un recompte de totes les infermeres que hi havia a l’Estat espanyol i si tenien o no títol per desenvolupar la seva tasca. Segons l’article 4 de la Llei
del 3 de gener de 1942 “las afiliadas que tengan en la actualidad el título oficial de Enfermeras del
Estado, lo revalidarán por el de Enfermera Falange Española Tradicionalista”. l l’article 5 continuava:

Font: “Història de l’Escola
Universitària Creu Roja”
1918-2006. Lliurament de
diplomes, braçals i medalles.
Octubre de 1945

“Una vez en posesión del título de Enfermera de Falange Española Tradicionalista, las Enfermeras
podrán especializarse mediante unos cursos (...), en las siguientes secciones: enfermeras visitadoras
sociales y enfermeras de guerra”.
Tres anys després, el Ministeri d’Educació Nacional, a l’Ordre de 4 de maig de 1945, reconeixia la
validesa dels títols de la FET i de les JONS juntament amb els de la Creu Roja. A l’article 2 es deia
que “se considera a las Escuelas de Enfermeras de FET y de las JONS que funcionan al amparo de lo
previsto en la Ley del 3 de enero citado, y al igual que lo fueron en su día las de la Cruz Roja, como
Escuelas autorizadas para dar las enseñanzas sometidas a la inspección de la Facultad de Medicina
del Distrito Universitario a que corresponda, respecto a programa y modo de dar la enseñanza”. Això
no volia dir que el títol aconseguit fos l’oficial, sinó que els ensenyaments eren els que les alumnes
necessitaven per fer després l’examen oficial a la Facultat de Medicina de la Universitat Central.
El mecanisme d’aquest examen s’establia a l’article 3: “Las alumnas podrán ir a examinarse a la
Facultad de Medicina ante un Tribunal formado por dos catedráticos o profesores de la misma y un
representante de la Escuela de Enfermeras del citado organismo”.
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Programa dels estudis d’infermeria de les facultats de medicina*
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Primer any Lliçó 1
Lliçons 2 i 3
Lliçó 4
Lliçó 5
Lliçons 6, 7 i 8
Lliçons 9, 10, 11, 12 i 13
Lliçó 14
Lliçó 15
Lliçó 16
Pràctica

Cos humà
Esquelet
Articulacions
Músculs
Aparell circulatori
Aparell digestiu. Aliments. Dietes
Aparell respiratori
Aparell urinari
Sistema nerviós
Habitació del malalt (neteja i desinfecció). El llit (fer
i desfer el llit amb i sense el malalt). Mobilització del
pacient. Higiene del malalt. Alimentació del malalt.

Segon any

Sentits. Aparell auditiu, de l’olfacte, del gust i del tacte
La calor: animal, calories i calefacció
Infeccions. Contagis. Asèpsia i antisèpsia
Vòmits i diarrea. Recollida per a les seves anàlisis
Dolors. Calmants
Dispnea. Tos. Expectoració: recollida de mostres
Poliúria, anúria i hematúria. Recollida per a la seva anàlisi
Febre
Deliris, convulsions i col·lapses. Mode d’actuació
Hemorràgies
Intoxicacions. Antídots
Exploracions generals i anotacions (temperatura,
respiracions, pulsacions, gràfiques...). Intervencions
(orinal del llit, irrigacions, supositoris, enemes alimentaris
i medicamentosos, cataplasmes, injeccions...). Asèpsia.
Embenaments.

Lliçons 17, 18, 19 i 20
Lliçó 21
Lliçons 22, 23, 24 i 25
Lliçó 26
Lliçó 27
Lliçó 28
Lliçó 29
Lliçó 30
Lliçó 31
Lliçó 32
Lliçó 33
Pràctica

* Aprovat per un decret del Ministeri d’Educació Nacional, i aprovat al Butlletí Oficial de l’Estat el 6 de juny de 1941

El nou règim també va portar una nova legislació a la Creu Roja i a l’article 10, per exemple, es canviaven les normes de l’examen d’ingrés. Encara que es mantenia l’examen escrit consistent en un
dictat, una anàlisi gramatical i problemes aritmètics, s’afegia un examen oral que “versará sobre
geografía e historia universal y de España, nociones de literatura y doctrina cristiana, nociones de
arte culinario y de manejo de casa. Este examen será suprimido si la solicitante presenta el título de
bachiller, maestra o Escuela de Comercio”.5
L’article 36 d’aquest Reglament feia referència al vestuari que l’alumna havia de portar en ingressar
a l’Escola: “dos uniformes azules, según modelo. Un traje de calle o uniforme de calle, si lo tuviera.
Dos pares de zapatos blancos sin tacón o con tacón de goma. Un par de zapatos negros de calle.
Ropa blanca personal marcada, sencilla, la necesaria para cuatro semanas. Medias blancas. Un reloj
de bolsillo de buena marca (no de pulsera) con un segundero bien claro. El reloj pueden llevarlo
sujeto con cadena o imperdible. Un saco para la ropa. Un aro de servilleta y un cubierto marcados.
Tres delantales blancos”.6
Per al càrrec de director de l’Escola, el Reglament preveia a l’article 39 que havia de ser un dels metges cap del Servei de l’Hospital. La rectora de l’Escola havia de ser, si era possible, una religiosa amb
el títol professional de la Creu Roja i finalment també establia que la secretària del centre havia de
ser una infermera professional, religiosa o seglar.
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7. Aparició dels estudis
d’Ajudant Tècnic Sanitari (ATS)
Un decret del Ministeri d’Educació Nacional, de 27 de juny de 1952, assentava les bases per tal de
donar una nova orientació als estudis d’infermeria amb l’objecte de “formar a estas auxiliares sanitarias en consonancia con las necesidades modernas y en igualdad de condiciones que se observa
en los países en que con mayor cuidado se atienden estos servicios”. Aquesta disposició creava la
Comissió Central d’Estudis d’Infermeres perquè elaborés el projecte per tal de desenvolupar els nous
plans d’estudis que havien de complir les escoles per formar infermeres.
Un decret posterior, de 4 d’agost de 1953, establia les condicions que havien de reunir les escoles
d’infermeria per poder ser autoritzades per a la formació d’infermeres i ja feia esment d’una futura
unificació dels estudis que rebien els practicants, les llevadores i les infermeres.
Les escoles que formessin ajudants tècnics sanitaris (ATS) havien de ser autoritzades pel Ministeri
d’Educació Nacional i havien de dependre d’una universitat que havia de fixar les condicions i el
calendari acadèmic. El programa que s’havia de seguir tenia una durada de tres anys i era fixat pel
Ministeri. De cada assignatura s’editava un manual que es distribuïa a totes les alumnes i que els
professors havien d’utilitzar com a llibre de text oficial.
Es pot destacar, per exemple, el de l’assignatura de moral professional de l’ATS que s’impartia a primer, segon i tercer curs, ja que era una assignatura que marcava les bases del professional d’infermeria. Al llibre de text oficial apareixien, per exemple, recomanacions del tracte que calia seguir amb
els metges: “De ordinario el médico por su ciencia y capacidad profesional es obedecido ciegamente;
y sin embargo pudiera darse el caso en que se dudara de su competencia. Aún entonces el ayudante
debe someter el juicio; pues el que asume la responsabilidad última es el médico. En ocasiones será
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conveniente hacer alguna observación: y tal vez el modo más delicado sería hacerlo como indeliberadamente, dejando caer alguna frase en el curso de la conversación. Nunca tenga con él discusiones.
Hechas las observaciones convenientes, calle y obedezca”1. Les recomanacions, però, anaven més
lluny: “Con la obediencia se ha de juntar el respeto. Ante todo, el respeto que todo inferior debe tener
a su superior, como a representante de Dios”.2
També es feia referència a les relacions personals entre la infermera i el metge: “Añádase que no
son raros los matrimonios entre médicos y enfermeras, lo cual puede ser una tentación para que la
ayudante salga fuera de su puesto con miras a un porvenir igual”.3
En un altre camp, l’assignatura donava les directrius bàsiques sobre les qualitats que havia de tenir
una bona ATS, que segons el text del manual “no necesita un talento especulativo extraordinario;
pues su profesión no requiere ciencia especulativa muy amplia y muy profunda; pero sí debe tener
una inteligencia adornada con ciertas cualidades no vulgares relacionadas con la práctica”.4
Sobre el tractament que es feia de la inseminació artificial, per exemple, es pot destacar la frase següent:
“En ella se emplean procedimientos ilícitos para obtener el elemento fecundante; esos procedimientos
son: el onanismo, la masturbación y otros procedimientos contrarios a la naturaleza. Por consiguiente,
la operación es mala; aunque pretenda un fin bueno; pues los medios de que se vale son malos”.5
Deixant a part el contingut de la formació, des del Ministeri també s’establien unes altres condicions
per cursar els estudis d’ajudant tècnic sanitari, entre les quals destaca l’obligatorietat de l’internat
per a totes les alumnes que els cursaven.
Les condicions d’ingrés eren: haver complert els 17 anys, haver aprovat el batxillerat elemental o laboral, la carrera de magisteri o el grau pericial de comerç, tenir bones condicions físiques i de salut,
ser presentat per dues persones de solvència moral reconeguda i aprovar l’examen d’ingrés que havia
de fer l’Escola el mes de juny.
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Cada universitat recollia la documentació que presentava l’interessat per entrar al centre i després
la retornava a l’Escola corresponent. Aquesta documentació consistia en la partida de naixement,

Font: Arxiu Nacional de Catalunya.
Fons Josep Maria Sagarra Plana.
L’Hospital de la Creu Roja de
Barcelona (Data: 1945-1955).
Autor: Josep Maria Sagarra Plana

la certificació acadèmica d’estudis, una declaració jurada dels estudis d’infermeria que s’havien fet
anteriorment, la carta de presentació de les dues persones amb solvència reconeguda i una carta
manuscrita del sol·licitant on exposava els motius per estudiar infermeria.
Era necessari superar un examen d’ingrés, que es feia davant d’un tribunal assignat per la Junta
Rectora de l’Escola, i que consistia en uns temes de cultura general i de coneixements bàsics d’infermeria. Un cop aprovat, es feia un reconeixement mèdic a l’alumna i si complia els requisits per poder
exercir la professió, era admesa a l’Escola per tal de cursar un primer trimestre que es considerava
preliminar. Les alumnes que no demostraven tenir les condicions físiques, morals o intel·lectuals
requerides eren expulsades.
El 13 de novembre de 1953, l’Escola de la Creu Roja va demanar que se’n reconegués l’oficialitat i el
Ministeri d’Educació Nacional hi va respondre afirmativament el 31 de maig de 1954. A partir del curs
1954-55 els nous alumnes van començar a cursar els seus estudis sota el pla d’estudis nou i obtenien
el títol d’ajudant tècnic sanitari o ATS.
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Pla d’estudis Ajudant Tècnic Sanitari*
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Primer trimestre preliminar

Primer curs (2n i 3r trimestre)

Religió
Tècnica de cures als malalts
Ensenyaments de la llar
Anatomia i fisiologia
Formació política
Educació física
Pràctiques: 4 hores al dia

Religió
Anatomia i fisiologia
Bacteriologia
Elements de física i química
Formació política
Educació física
Moral professional
Tècnica de cures als malalts
Higiene
Matemàtiques aplicades
Ensenyaments de la llar
Pràctiques: 4 hores al dia

Segon curs

Tercer curs

Religió
Patologia mèdica i dietètica
Química aplicada
Història de la professió
Ensenyaments de la llar
Moral professional
Farmacologia
Elements de psicologia
Formació política
Educació física
Pràctiques: 4 hores al dia

Religió
Malalties infeccioses
Física
Puericultura i pediatria
Psiquiatria i higiene mental
Sociologia
Ensenyaments de la llar
Moral professional
Òrgans del sentits
Maternologia
Elements de psicologia
Medicina preventiva
Formació política
Educació física
Pràctiques: 4 hores al dia

* Segons el Decret del 4 d’agost de 1953
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La major part dels requisits establerts oficialment per impartir aquests estudis ja eren complerts
per l’Escola amb anterioritat. Ja es feia un examen d’ingrés, on es plantejaven qüestions sobre la
història d’Espanya, la geografia nacional i estrangera i temes literaris i d’art, es plantejaven problemes de matemàtiques i, a més, es feia un dictat per avaluar el nivell d’ortografia. Aquest dictat normalment versava sobre un tema que tenia a veure amb la Creu Roja i la infermeria. Un dels dictats
més comuns era un fragment de les “Instrucciones para los servicios de las enfermeras profesionales de
campaña”, que incloïa algunes recomanacions com les que es transcriuen a continuació: “... la enfermera se conformará con dormir, si es preciso, en el suelo sin exigir comodidad de ninguna clase. (...)
No harán por sí, bajo ningún pretexto, ninguna cura ni modificación de vendaje, ni harán ninguna
intervención sin consultarla con el médico que esté jefe del puesto, guardarán la máxima discreción
sin emitir juicios sobre la técnica de los médicos; y, si en conciencia, encontraran deficiencias que
puedan perjudicar al herido o enfermo, las comunicarán con la debida seriedad y reserva, al director
del Hospital o jefe de los Servicios de Cruz Roja. (...) la enfermera profesional sabe que expone su
salud, y tal vez su vida, en esos servicios, por lo tanto, no dará ninguna queja ni demostrará disgusto
o contrariedad si llegan momentos difíciles. (...) nunca hará nada que pueda hacer resaltar que las
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Font: Arxiu EUIT.
Aules a l’Hospital de la Creu Roja
a 2 de maig. Barcelona

enfermeras, exigiendo comodidades, resulten una perturbación en el campamento en lugar de ser
un elemento de alivio para el herido o enfermo”.
L’Escola també complia uns altres requisits dels quals va fixar la legislació per als estudis d’ATS, per
exemple, l’inici dels estudis amb un trimestre preliminar com a prova de la capacitat de l’alumna,
la durada de la carrera de tres anys i l’obligatorietat que les alumnes estiguessin a l’Escola en règim
d’internat.
També era obligatori abans de l’any 1954, que les futures alumnes presentessin cartes de recomanacions per ser admeses. S’hi llegien frases com “persona de intachable conducta moral, pública y
privada, estando además conceptuada por sus sentimientos político-sociales como adicta al Glorioso Movimiento Nacional”.
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També era un requisit anterior que la sol·licitant escrivís una carta manuscrita on exposés els motius per voler estudiar infermeria. Els motius eren diversos, com es pot veure en aquests fragments
d’algunes cartes:

“... Entre las innumerables carreras u oficios a que puedo dedicarme creo que es la de enfermera
la que encierra en sí más grandes ideales elevados a la Cruz Roja, hacia cuya institución toda
la vida me he sentido inclinada. A ella pues con la ayuda de Dios...”.
“... Mi mayor ilusión ha sido siempre estudiar para enfermera y habiendo cumplido ya la edad
reglamentaria y con el permiso de los papás, que no han puesto nunca ningún obstáculo...”.
“... los motivos que me inducen a tomar esta decisión es una vocación decidida y un amor
hacia los pobrecitos enfermos...”.
“... Hace dos años empecé a estudiar magisterio, pero veía claramente que ésta no era mi
vocación y que Dios me tenía designada otra cosa. Me gustaría ser enfermera, para poder
ayudar a mi mamá el día de mañana...”.
“... No sé si es debido a herencia materna, el caso es que tengo firmes propósitos de ser una
buena enfermera, y que tanto mis superiores como mis familiares puedan sentirse, en todo
momento, orgullosos de mi humilde persona...”.
“(...) Siempre he querido ser enfermera porque es una obra humanitaria en la que se puede
ayudar al prójimo por amor a Cristo”.
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8. Evolució cap a la consecució
d’uns estudis moderns
8.1. La vaga de l’any 1973
El 31 de desembre de 1971 es publicava al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), l’Ordre ministerial
(aprovada el 16 de desembre) que tenia la finalitat d’aclarir definitivament tots els dubtes que
s’havien plantejat en l’anterior Decret de 4 de juliol de 1955, que feia referència a les guàrdies i a
les vacances que havien de fer les alumnes de les escoles femenines d’ajudants tècnics sanitaris
(ATSF).
“Las alumnas de todas las Escuelas Femeninas de Ayudantes Técnicos Sanitarios tendrán exclusivamente dicha consideración y no la de profesionales, por lo que no vendrán obligadas a hacer guardias de día ni de noche (velas), y los estudios, tanto teóricos como prácticos, se realizarán en clases
diurnas solamente”. Aquest és un fragment del text publicat al BOE, que descrivia unes condicions
que contrastaven amb la realitat que es vivia a l’Escola de la Creu Roja.
Les alumnes tenien un mes seguit de guàrdies obligatòries nocturnes de nou hores al final de les
quals hi havia tres dies festius. A l’Escola, les alumnes d’ATS efectuaven, en molts casos i sobretot als
cursos superiors, la mateixa tasca que les que havien acabat la formació. A tot l’Hospital de la Creu
Roja de Barcelona només hi havia infermeres titulades a dues plantes noves i les responsables reals
en el tema de la infermeria eren nou o deu religioses.
En un article publicat al Diario Femenino, el 15 de març de 1973, es descrivia el tipus d’activitat que
desenvolupaven les alumnes de l’Escola per cursos:
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“Primer curso: entran a las siete de la mañana, ponen termómetros, sirven los desayunos,
limpian las habitaciones (excepto los suelos), hacen camas, atienden los timbres, empiezan
a poner inyecciones, dan la medicación y cambian los sueros.
Segundo curso: toman presiones, hacen camas, dan la medicación, ponen inyecciones y hacen
la farmacia.
Tercer curso: realizan los gráficos, pasan la visita con los médicos, son responsables de los
pabellones, incluso dentro de sus posibilidades enseñan a las alumnas de primer y segundo
curso.”
L’Ordre ministerial afegia uns altres aspectes que, a causa que no s’aplicaven, van ser objecte de reivindicació per part de les alumnes: “Las alumnas de las referidas escuelas disfrutarán de vacaciones
y de los mismos días inhábiles, en igualdad de condiciones que los alumnos de las facultades de
Medicina de las que dependan las respectivas escuelas”. Les vacances de Nadal, per a les alumnes
de l’Escola d’ATSF de Creu Roja, normalment es reduïen a tres dies i a l’estiu només eren d’un mes.
Això era ben diferent de les que gaudien els alumnes de la Facultat de Medicina de la Universitat de
Barcelona, centre del qual depenia l’Escola i que eren les següents: els caps de setmana i els dies
festius lliures de pràctiques, dues setmanes de vacances per Nadal i deu dies per Setmana Santa i
vacances d’estiu des del final del curs acadèmic fins al principi del següent.
La retirada de les guàrdies nocturnes i de les alumnes com a part important del personal dels hospitals que tenien escoles d’ATS es va plantejar com un problema per als centres sanitaris que feia
anys que comptaven amb aquests recursos humans. Per aquest motiu, el 10 de gener de 1972 es va
publicar la darrera llei pel que fa a aquesta qüestió, en la qual s’establia que cada escola disposava
d’un termini indeterminat per establir el temps que necessitaria per adaptar-se al nou pla marcat
per la Llei de desembre de 1971.
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Aquest darrer pas fou el que va iniciar el conflicte a escala estatal. Encara que les alumnes de l’Escola
d’ATSF de Creu Roja, de moment, no van plantejar cap queixa, sí que ho van fer moltes de les escoles
d’ATS de tot Espanya. Des de la Direcció del centre es va prometre a les alumnes que es començaria

a aplicar, per etapes, la legislació de guàrdies i de vacances establerta a l’Ordre ministerial de desembre de 1971.
El problema va coincidir amb els buits en la Direcció. El dia 1 de juny de 1972 va morir l’històric director de l’Escola, el doctor García Tornel, qui havia substituït en el càrrec el doctor Andrés Martínez
Vargas després de la seva mort, i després dels exàmens de setembre va dimitir el cap d’estudis, el
doctor Ponseti. Aquestes dues places no es van cobrir fins més endavant.
En començar el curs 1972-73 les condicions eren les mateixes, es continuaven fent guàrdies nocturnes i no estava resolt el tema de les vacances, i les alumnes van començar a reunir-se per decidir què
havien de fer. Al final de gener de 1973, es va redactar una carta dirigida a la Direcció de l’Hospital
demanant, en un termini de cinc dies, un director per a l’Escola, un cap d’estudis i una revisió mèdica
periòdica per a les alumnes.
“... Y sólo hay en todo el Hospital unas 12 enfermeras tituladas (...). No hay suficientes enfermeras
y nosotras hemos de resolver la papeleta. Sin cobrar, claro. Y encima hemos de pagar la matrícula,
1.000 pesetas de mensualidad y 300 pesetas trimestrales en concepto de desperfectos”. Aquestes
declaracions van estar fetes per una alumna i publicades en un article al Diario de Barcelona el 17 de
març de 1973.2
El 31 de gener, els responsables de l’Hospital van convocar les alumnes a una reunió on se’ls va presentar el nou director de l’Escola, el doctor Mario Castro, nomenat en el càrrec feia poques hores. En
presentar-li les queixes, el nou director va prometre que es resoldrien els problemes i que es nomenaria
un nou cap d’estudis ben aviat. Es demanava, però, que les alumnes no faltessin a les pràctiques.
Al començament de febrer l’Escola ja tenia nou cap d’estudis, el doctor Gonçálvez, i també s’havia
solucionat el tema de la revisió mèdica periòdica per a les alumnes. Ara, però, quedaven sobre la
taula els temes més complicats: les guàrdies nocturnes i les vacances.
El 5 de març de 1973 les alumnes van enviar una carta a tots els metges que exercien com a caps dels
diferents equips de l’Hospital on se’ls explicava la situació i les seves demandes:
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“1º Consideramos que la formación teórica no es suficiente, no cumpliéndose en algunas
asignaturas las disposiciones vigentes en escuelas de enfermería.
2° Referente a las clases prácticas nos vemos obligadas a realizar trabajos muy ajenos a la
intención que nos llevó a cursar estos estudios, así como horas de vela interminables, que
habría que discutir la obligatoriedad que se nos impone. No somos culpables de la escasez de
personal, problema ajeno a una alumna de ATS.
3° Deseamos clases prácticas debidamente dirigidas por la mañana y clases teóricas,
responsablemente dictadas, por la tarde. Esta responsabilidad total debe hacerse extensiva a calificaciones finales, que lógicamente corresponderán a los encargados durante el
curso.
4° Los estudios, de tres años de duración, deben constar todos ellos en su vertiente teórica y
práctica.”
Paral·lelament s’havien suspès les classes teòrico-pràctiques de patologia quirúrgica per a les alumnes de primer i segon curs per problemes en les despeses del material. En no rebre cap resposta, dos
dies després, el 8 de març, les alumnes no van anar a les classes pràctiques per decisió unànime. Va
començar la vaga.
Tenint en compte que l’Hospital depenia de l’alumnat de l’Escola en l’aspecte de recursos humans,
fou normal que en el moment que les alumnes van iniciar la vaga i van deixar d’assistir a les pràctiques, molts serveis de l’Hospital, entre aquests el d’urgències, haguessin de tancar provisionalment
o reduir-ne l’activitat. Segons l’article esmentat anteriorment del Diario Femenino de 15 de març
de 1973: “Al parecer, las plazas de las alumnas en el cuidado de los enfermos del Hospital han sido
cubiertas por soldados y damas de la Cruz Roja”.
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Les alumnes pretenien demostrar que la tasca que feien era fonamental, així ho manifestaven el 17
de març al Diario de Barcelona2: “Demostramos que éramos necesarias, que se nos usaba para una
serie de quehaceres que no deberían correspondernos”.

Van enviar una carta a la Direcció i als metges de l’Hospital i de l’Escola, respectivament, on explicaven els motius pels quals van decidir l’aturada de les pràctiques. Les demandes eren clares i es
resumien en quatre punts:
1. Consecució de classes teòrico-pràctiques.
2. Regulació de les hores i tipus de pràctiques.
3. Supressió de les guàrdies.
4. Regulació de les vacances igual que les que tenien a la Facultat de Medicina.
El mateix dia de la vaga es van reunir les alumnes que vivien a l’internat i les de règim extern a les
set del matí a la Sala de la Residència per tal d’esperar resposta. Al migdia el director va demanar
que una representació de les alumnes de cada curs assistís a una reunió per tal d’arribar a un acord.
Aquesta reunió va estar presidida pel doctor Cruylles (director gerent de l’Hospital), el doctor Coll
i Colomé (director metge), el doctor Castro (director de l’Escola), el senyor De Salas (president de
l’Assemblea Provincial de Ia Creu Roja a Barcelona), la senyora vídua de Ventosa (presidenta de
l’Hospital), la comtessa de Torroella de Montgrí (presidenta d’Honor de l’Escola), Sor Maria (Mare
Superiora) i Sor Maria Isabel Cortés (secretària de l’Escola).
Després de la reunió, la Comissió demanava que cessés l’aturada i que fos nomenada una comissió
per tal de solucionar el problema de les classes teòriques i una altra per tal de resoldre el de les
classes pràctiques. Les alumnes, però, es van negar a tornar a l’Hospital si no se’ls asseguraven uns
principis mínims d’acord.
La resposta de l’Hospital fou rotunda: el director va anunciar el tancament del centre i va ordenar
també el desallotjament de les alumnes de la Residència. Les alumnes, en principi, no van obeir l’ordre de desallotjament i això fou la causa que, d’acord amb els temps que corrien, aparegués la força
pública per complir l’ordre, aspecte molt criticat per les alumnes i difós per la premsa de l’època:
“A última hora de la tarde, un centenar de alumnas de la escuela de A.T.S. de la Cruz Roja,
dependientes de la Facultad de Medicina, desalojaron a instancias de la fuerza pública la
escuela en la que permanecían en paro desde esta mañana en apoyo de sus reivindicaciones
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académicas. Al parecer, la intervención de la fuerza pública se produjo como consecuencia de
negarse las alumnas a obedecer la orden de desalojo que dio la dirección del centro cuando
se enteró del paro académico”.3
EI 10 de març les alumnes van dirigir una carta al director en la qual mostraven la seva disconformitat amb el tancament del centre i en demanaven la reobertura exposant que “no podemos dejar de
prestar asistencia necesaria a los enfermos y debemos desarrollar los estudios que nos corresponden en la situación y consideraciones preceptuadas en el Decreto del 4 de diciembre de 1953 y en la
Orden Ministerial del 4 de junio de 1955”.
El dia 16 de març la Direcció va presentar una proposta en forma de protocol i es va solucionar el
problema definitivament. Es va arribar a un acord i el 20 de març es reprenien les classes.
Les alumnes van poder acabar els seus estudis, però en el seu moment no van rebre el títol d’infermera de Creu Roja. Va ser l’any 1991 quan l’Escola, ja sent universitària, va voler donar a aquesta
promoció els títols de la institució i ho va fer juntament amb el lliurament de diplomes de la promoció 1988-91.

8.2. Anys de canvis: 1973-1980
A l’inici de les classes, el 20 de març, Montserrat Marsans es va incorporar com a monitora de l’Escola i uns mesos més tard Maite Gorriz, Isaura Rodríguez, Carme Colomer, Àngels Zamora i Montserrat
Nualart també van començar a treballar a l’Escola fent aquesta tasca. Així mateix, es va contractar
una administrativa, Rosa Roca, perquè es fes càrrec de la secretaria d’alumnes.
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L’augment del personal docent va fer possible reestructurar els ensenyaments. Es van tornar a elaborar programes, es van instaurar objectius, es va incrementar el nombre d’hores de classe. S’intentava
fer un seguiment directe de l’alumnat i cada monitora exercia la tutoria d’un curs.

Amb aquesta situació es va arribar al 1977, any en què es van reestructurar els estudis d’infermeria, i
segons el Reial decret 2128/1977, les escoles d’ATS quedaven integrades a la Universitat. Els estudis
van passar a ser una diplomatura universitària: el diplomat d’infermeria.
Com es preveia a l’article 3, apartat 1, d’aquest Reial decret, l’Escola va decidir ajornar la transformació fins a l’any següent. Després de les gestions de la Direcció de l’Escola i d’haver presentat diversos dossiers i de la documentació sol·licitada, la Junta de Rectors de la Universitat de Barcelona va
qualificar l’Escola com a apta per impartir la diplomatura en infermeria. Això, però, no fou suficient.
Ja eren set les escoles d’infermeria de Barcelona que havien passat a ser universitàries i des de la
Universitat de Barcelona es va dir que de moment ja hi havia prou centres i no es donava a l’Escola
el permís per tal d’iniciar els estudis.
El setembre de 1977 va dimitir del càrrec de director el doctor Mario Castro i va prendre’n la responsabilitat el doctor Jordi Bosch i Torrent, que ocupà el càrrec fins que el 1979 va ser substituït per la
infermera Míriam Ovalle Bernal, directora de l’Escola fins l’any 1986. La seva direcció va comprendre
el període del darrer curs d’ATS, de l’Escola de Formació Professional, i dels primers anys de formació
als diplomats en infermeria.
La promoció 1977-80 va ser especial pel fet de ser la darrera promoció d’ATS i perquè va ser l’última
en què la Creu Roja va imposar els braçals d’infermera professional fins al primer lliurament als
diplomats en infermeria de la promoció 1983-86. Per aquest motiu va haver-hi una gran demanda
d’àmbit estatal per iniciar el primer curs d’ATS, ja que era l’últim i permetia l’accés a aquest estudi
amb el requisit del batxillerat elemental o el graduat escolar. En el cas de l’Escola, però, aquest
aspecte no va influir perquè des de l’any 1973 el COU era un requisit indispensable per poder-se
matricular al centre.
La llista d’admesos es va incrementar per les imposicions de la Universitat de Barcelona. En el grup
d’alumnes imposats s’hi va matricular, per primera vegada al centre, un alumne: Daniel Acosta Corona.
Per tal que aquesta promoció tingués una formació d’acord amb la resta de professionals d’infermeria que ja es formaven en la diplomatura, es va fer una revisió i una ampliació de programes. Es
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van impartir les assignatures de bioquímica, matemàtiques i estadística, i es van ampliar les assignatures teòrico-pràctiques a fi d’aprofundir en els coneixements dels fonaments d’infermeria en el
primer curs, i de la infermeria mèdico-quirúrgica en el segon curs. Es van organitzar classes especials per a grups reduïts a fi de donar a conèixer els nous aparells i les noves tècniques.
Amb la finalitat que les alumnes poguessin fer pràctiques d’obstetrícia, es va signar un acord amb la
Diputació de Barcelona per tal de fer-les a la Maternitat.
Aquest intent de fer la formació tan semblant com fos possible amb la que es feia a les escoles
universitàries va facilitar molt la tasca a aquells alumnes que posteriorment van revalidar els seus
estudis d’ATS amb els de diplomat en infermeria.
Referències bibliogràfiques
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9. L’escola de formació professional
El Ministeri d’Educació i Ciència, a l’article 15 del Decret 707/1976, especificava que a partir del curs
1978-79 s’integrarien a formació professional de segon grau les especialitats de tècnic especialista
en laboratori, radiodiagnòstic, medicina nuclear, anatomia patològica, logopèdia, audiologia, pròtesi
dental i infermeria.
Amb les perspectives de tancament de l’Escola pel fet que deixaven d’existir els estudis d’ATS, l’opció
era clara: s’havia d’iniciar la formació professional. Es creia que si es tancava l’Escola, després seria
molt difícil la reobertura com a Escola Universitària d’Infermeria.
El 27 de març de 1979, veient que els tràmits per aconseguir la categoria d’Escola Universitària no eren
efectius, el senyor José Luis Salas Cardenal, com a president de l’Assemblea de la Creu Roja de Barcelona, va sol·licitar al director general d’Ensenyaments Mitjans l’organització de cursos d’FP2 pels motius
que ell exposava: “Que toda vez que, la Escuela de ATS aún viene funcionando en segundo y tercer curso
y con objeto de que no exista solución de continuidad en el funcionamiento de la Escuela, y entretanto,
puedan aprovecharse tanto la actividad del profesorado como las instalaciones existentes”.
“Que dada la problemática sanitaria de nuestro país, y la necesidad de formar buenas profesionales
a nivel de FP2, creemos muy necesaria la continuidad de nuestra Escuela, ya que viene impartiendo
enseñanzas de enfermería desde el año 1921”.
“Solicita: que la Escuela de ATS aludida pueda transformarse en Centro de Formación Profesional de
primer y segundo grado, con la categoria académica de homologado, en los términos que a continuación se indican: primer grado: rama sanitaria, profesión de auxiliar de clínica. Segundo grado:
profesiones de técnico especialista en enfermería, técnico especialista de radiodiagnóstico, técnico
especialista de laboratorio.
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Que el centro dispondrá de profesorado en número y titulación reglamentaria exigida para su desenvolvimiento como Centro Homologado (...). Que la capacidad del centro en presencia simultanea es
de 100 alumnos para primer grado y 100 alumnos para segundo grado (...). Que el presente centro
quedará adscrito al Instituto Politécnico Nacional ‘Escola del Treball’”.
El permís per impartir estudis de formació professional de la branca sanitària fou concedit l’1 de
gener de 1979, a l’Ordre ministerial 22.930, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat, el 22 de setembre
del mateix any.
La intenció de l’Escola fou clara des del principi: es volien formar tècnics especialistes en infermeria, però aquesta especialitat va tenir uns problemes que no es van poder solucionar. Malgrat
la creació de l’especialitat pel Ministeri d’Educació i Ciència, els programes oficials no existien i
l’especialitat d’infermeria no tenia autorització del Ministeri de Sanitat per ser impartida, entre
altres raons, per pressions del Consell General del Col·legi Oficial d’ATS, que no volia que existís
un nou nivell d’infermeria mentre no estigués aclarida la situació dels ATS i els diplomats en
infermeria.1
Segons l’esmentada Ordre ministerial d’1 d’agost de 19791, l’Escola de la Creu Roja tenia autorització
per impartir els ensenyaments de formació professional de primer grau (auxiliar de clínica) i formació professional de segon grau, amb les especialitats de tècnic especialista en laboratori i tècnic
especialista en radiodiagnòstic.
Però l’Escola no comptava amb prou mitjans per tal d’organitzar correctament els ensenyaments
de l’especialitat de radiodiagnòstic i es va optar per abandonar aquesta opció i centrar-se en la
formació de primer grau (auxiliars de clínica), de segon grau amb la formació dels tècnics especialistes de laboratori i també per organitzar el curs d’accés del primer grau al segon de formació
professional.
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El canvi d’ensenyaments va obligar que molts professors que col·laboraven ho deixessin de fer
i entressin uns altres professors per a les noves exigències imposades per la formació profes
sional.

L’ensenyament anava canviant, bona part de l’alumnat necessitava treballar per obtenir ingressos.
L’Escola, d’acord amb I’Hospital de la institució, va proporcionar als alumnes que ho sol·licitaven algunes suplències que reforçaven la seva preparació i els facilitaven els ingressos necessaris.
Uns altres centres sanitaris van actuar igual que l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona i van oferir
suplències als alumnes. Van ser el de la Creu Roja de l’Hospitalet de Llobregat, l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, l’Hospital del Nen Déu, la Fundació Cabanelles, la Fundació Alba, la Residència Municipal de la Bonanova, la Residència Geriàtrica del Guinardó, la Residència de Francesc Layret, etc.2

9.1. La formació professional de primer grau: auxiliar de clínica
Els alumnes que van entrar a l’Escola per cursar la FP1 tenien un nivell de formació més baix que el
que l’Escola estava acostumada fins aleshores. Eren alumnes que no havien aconseguit el graduat
escolar en finalitzar l’EGB i no podien fer el BUP; també era gent que treballava en el món sanitari i
no tenia cap mena de titulació.
El curs 1981-82 ja no es van matricular nous alumnes per tal de concentrar els esforços a FP2 en
veure la possibilitat de fer una nova especialitat, la de geriatria.

9.2. Ensenyaments complementaris per a l’accés de primer a segon grau
de formació professional
Aquests ensenyaments només es van impartir durant dos anys acadèmics, l’any 1979-80 i l’any 198081. Molts alumnes esperaven poder cursar l’especialitat d’infermeria i aquest era un requisit previ i
necessari per poder-ho fer si a la fi se solucionaven els problemes que aquesta especialitat plantejava.
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La gran demanda per al segon curs, en el qual s’hi van matricular 125 alumnes en relació amb els 50
del primer, va obligar l’Escola a organitzar dos grups, un al matí i un altre a la tarda.

9.3. Formació professional de segon grau: tècnic especialista en laboratori
Els estudis tenien una durada de dos anys i un fort component pràctic. S’hi podien matricular
alumnes que haguessin aprovat el BUP, el batxillerat superior o una formació professional de primer
grau.
Segons l’estudi Experiencias de una Escuela de Técnicos Especialistas de Laboratorio, fet per Montserrat
Nualart González i presentat el juny de 1983 al Primer Congrés Nacional de Tècnics de Laboratori,
molts alumnes van arribar a aquests estudis sense massa motivació: només un 24% havia fet l’especialitat perquè li agradava. Molts s’hi van matricular perquè no havien pogut entrar a cap escola
universitària d’infermeria tot i tenir el curs d’orientació universitària (COU) aprovat. Uns altres volien
tenir el títol d’FP2 per poder entrar a la universitat sense haver de cursar el COU.
Cal destacar, però, segons Montserrat Nualart, que molts estudiants van canviar d’opinió i un cop
acabats els estudis, els va agradar el laboratori i van manifestar que si trobessin una feina d’aquest
tipus exercirien com a tècnics especialistes en laboratori.

9.4. La formació de segon grau: tècnic especialista en geriatria
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Hi havia un problema clar amb els auxiliars de clínica un cop acabaven els estudis. Se’ls donava una
formació especialitzada i no polivalent i orientativa com havia de ser el primer nivell. A més, no
tenien l’edat per treballar segons les ordenances laborals vigents. Es veia la necessitat que existís

l’especialitat d’infermeria a la formació professional de segon curs, encara que se li canviés el nom i
que el primer grau fos d’instrucció més generalista.
El desembre de 1982, es va celebrar a Girona el Primer Congrés d’Infermeria Catalana i algunes monitores de l’Escola, Maria Àngels Zamora, Montserrat Nualart i Isaura Rodríguez, van elaborar una
comunicació que va presentar Virginia Novel on justificaven l’existència del tècnic especialista en
geriatria i en donaven el seu perfil professional. Anteriorment, l’Escola ja havia preparat el programa
bàsic i per això fou l’Escola pionera a donar aquesta formació. El 9 de setembre de 1981 es va concedir l’autorització per escrit, encara que anteriorment ja s’havia donat el permís verbal per impartir la
formació de tècnic especialista en geriatria.

9.5. Tancament de l’Escola de Formació Professional
L’any acadèmic 1983-84, quan es van iniciar els estudis de diplomat en infermeria, l’Escola de Formació Professional va ser traslladada de l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona a unes dependències al
carrer de Rosalia de Castro de la mateixa ciutat.
El mes de maig de 1984, després de cinc anys de funcionament de l’Escola d’FP, la directora, Míriam
Ovalle, va comunicar al professorat la decisió de l’Assemblea Provincial de la Creu Roja de Barcelona
de tancar el centre tot i que restaria obert perquè finalitzessin els estudis tots aquells alumnes que
els haguessin començat.
Els alumnes, pares i professors es van reunir per tal d’evitar un tancament que consideraven improcedent. Però tot i les protestes, el curs 1984-85 ja no es van fer matrícules de primer curs.
Poc després, el 22 d’agost de 1985, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es va publicar una
ordre de l’1 de juliol del mateix any, per la qual s’acordava suspendre els programes experimentals
de geriatria i psiquiatria i també es regulava la manera de dur-los a terme.
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10. El pas definitiu: el diplomat en infermeria
Com s’ha esmentat anteriorment, el 23 de juliol de 1977 es va aprovar el Reial decret 2128/1977
sobre la integració a la universitat de les escoles d’ATS com a escoles universitàries d’infermeria. En
el cas de no aconseguir el grau universitari, podien transformar-se en escoles de formació professional. La desaparició de la figura de l’ajudant tècnic sanitari ja era un fet.
El pas a escoles universitàries va ser automàtic per als centres de les mateixes universitats. Les escoles dependents dels altres departaments ministerials o de l’Institut Nacional de Previsió havien de
presentar la sol·licitud al Rectorat del qual depenien i aquest l’havia d’enviar al Ministeri d’Educació
i Ciència, que en 30 dies havia de resoldre la petició. La resta de centres podien passar a ser universitaris si s’adscrivien a una de les universitats, encara que no fos estatal.
Segons l’Ordre 28232 del Ministeri d’Educació i Ciència de 31 d’octubre de 1977, la durada dels nous
estudis universitaris quedava establerta en tres anys i els plans d’estudis havien de ser elaborats per
les universitats d’acord amb les directrius generals establertes pel Ministeri.
A partir d’aquest moment, els alumnes que volien accedir a una d’aquestes escoles universitàries
havien de superar el curs d’orientació universitària (COU), que a l’Escola d’ATS de la Creu Roja ja era
obligatori des del 1973, o havien d’estar habilitats per a l’accés als estudis d’infermeria segons la
legislació vigent.
El Ministeri podia autoritzar a les escoles que encara no passessin a ésser universitàries per tal que
impartissin la darrera promoció d’ATS per als alumnes que comencessin l’any acadèmic 1977-78. Els
qui van acabar els estudis d’ATS l’any 1979-80, així com les llevadores, practicants o infermeres, van
tenir, en principi, els mateixos drets professionals i corporatius que s’atribuïen als diplomats en
infermeria.

109

Per la seva banda, els que volguessin passar a ser diplomats en infermeria ho podien fer per mitjà
de les proves de suficiència que va determinar el Ministeri d’Educació fins l’any 1985, a través de Ia
Universitat a Distància. La gran demanda d’aquestes proves de revalidació va fer que posteriorment
s’allargués uns anys més la convocatòria per donar la possibilitat de fer-ho a tots els que ho havien
sol·licitat.

10.1. El pas difícil de l’Escola de la Creu Roja de Barcelona
a Escola Universitària d’Infermeria
Totes les escoles que impartien els estudis d’ATS i van demanar, en una primera fase, poder impartir
el diplomat en infermeria, ho van aconseguir. Des de l’Escola d’ATSF de la Creu Roja de Barcelona es
va preferir esperar un any per començar el diplomat. S’havien de preparar bé els objectius i els programes de les noves assignatures i es va voler fer amb temps.
Com ja hem esmentat anteriorment, el doctor Mario Castro va presentar la dimissió del seu càrrec
de director de l’Escola el setembre de 1977 i va ser nomenat un nou director, el doctor Jordi Bosch
i Torrent. Va ser ell qui, com a director, va dirigir una carta al degà de la Facultat de Medicina de la
Universitat de Barcelona (UB) i li va demanar que, d’acord amb el Decret 2128/1977, es concedís
l’adscripció de l’Escola a la UB.
Es va presentar tota la documentació requerida en el Decret, on s’explicava la història del centre i els
recursos de què es disposava per impartir la nova diplomatura.
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Es feia una descripció dels recursos del centre. Pel que fa a la qüestió dels recursos humans es
parlava d’un total de 22 professors i tres instructores. Com a càrrecs directius hi figuraven el doctor
Bosch i Torrent com a director, la senyora Carmen Ferrer Cajigal (comtessa de Torroella i Montgrí)
com a presidenta, Sor Maria com a rectora i Sor Maria Isabel Cortés com a cap d’estudis. Hi havia
també una administrativa a la secretaria d’alumnes, Rosa Roca i Martí, i dues persones encarregades
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de la neteja. Quant a l’espai físic i als recursos materials es feia una relació de les dependències i del
material disponible a l’Escola a l’Hospital de Creu Roja de Barcelona.
Des de la Universitat de Barcelona es va qualificar l’Escola com a apta per impartir els ensenyaments
de diplomatura en infermeria, però de moment no se l’autoritzava a impartir-los argumentant que ja
hi havia prou escoles universitàries d’infermeria que satisfeien la demanda.
El setembre de 1978 el Consell Nacional d’Ajudants Tècnics Sanitaris va enviar la circular número 57
per la qual s’informava a l’Escola que a partir de l’any acadèmic 1978-79 ja no es podrien impartir
ensenyaments de primer curs d’ajudant tècnic sanitari.
El futur de l’Escola, si no s’admetia el pas d’Escola d’ATSF a Escola Universitària d’Infermeria, era
doncs, el de desaparèixer o passar a ser una escola de formació professional. El director del centre
va enviar una carta al rector de la Universitat de Barcelona, doctor Antoni Maria Badia i Margarit,
en què sol·licitava de nou la transformació: “En vista de la imposibilidad de empezar el curso de la
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forma acostumbrada, rogamos encarecidamente que tengan a bien reconsiderar la transformación
de nuestra escuela de ATS en Escuela Universitaria de Enfermería, tal como fue solicitado en fecha
13 de septiembre de 1977, a la Junta de Gobierno de esta Universidad...”.
També el president delegat de l’Assemblea Provincial de la Creu Roja Espanyola a Barcelona, el senyor
José Luis de Salas Cardenal, va demanar al rector aquesta transformació, argumentant que l’Escola
tenia una història i tradició molt importants, que la qualitat dels ensenyaments i el professorat era
molt bona, que l’avantatge de disposar d’un hospital per fer les pràctiques era privilegiada i que la
institució de la Creu Roja tenia prou prestigi per avalar l’Escola.
La resposta del rector al senyor José Luis de Salas va arribar pocs dies després i tornava a ser negativa, argumentant que: “La razón de la actitud de la Comisión se basaba en el reciente acuerdo del
Consejo de Rectores de Universidad (Comisión Permanente de la Junta Nacional de Universidades)
que, vista la situación de conjunto de escuelas de enfermería del país, se pronunció en contra de
convertir ni una sola escuela más en las provincias que ya tenían escuelas universitarias de enfermería aceptadas con anterioridad. Así, las existentes podrían tener el carácter de centros piloto. En
la provincia de Barcelona se hizo una excepción con la Escuela Santa Madrona, por razones sólidas,
que no es del caso citar ahora aquí”.
L’octubre de 1978 un grup d’exalumnes va començar a desenvolupar activitats perquè es reconegués
l’Escola com a universitària. Van enviar cartes al Ministeri d’Educació i Ciència i a SMR Sofia, juntament amb un dossier de signatures. Les cartes al·ludien a aspectes com: “... me pregunto, si las
escuelas sin hospital propio para hacer las prácticas hospitalarias; escuelas con un número excesivo
de alumnas por instructora; escuelas que sólo han impartido dos horas de clases teórico-prácticas
por semana; escuelas que no han hecho ni una sola hora de prácticas hospitalarias durante todo el
curso anterior, y que las prácticas de salud pública han consistido en hacer visitas facultativas en
grupos de 20 alumnos de un día de duración y después realizan un trabajo sobre el tema. ¿Son escuelas ideales como centros piloto? (23.10.78)”.
112

“No sé qué considerará el Rectorado de nuestra Universidad como razones sólidas, pero sí sé que
nuestra Escuela está fundada desde 1921 como Escuela de Enfermeras, que hizo su conversión a
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Escuela de A.T.S. en 1953; que cuenta con hospital propio para hacer sus prácticas hospitalarias, y
que la Escuela está ubicada en el mismo hospital (...), que es una escuela cuyas alumnas al terminar
la carrera tienen en su haber más de 3.000 horas de prácticas (al igual que otros países de Europa),
siendo las mismas rotatorias por todos los servicios y especialidades; una Escuela cuyo prestigio
para formar profesionales de enfermería es reconocido no solo por centros hospitalarios de nuestro
país, sino incluso fuera de él. (23.10.78)”.
El febrer de 1980 el director, Jordi Bosch, va tornar a intentar que s’atorgués l’estatus d’EUI a l’Escola de la Creu Roja argumentant que “tenim coneixença que s’està considerant la transformació de
noves escoles de diplomat en infermeria”. El senyor Antoni Maria Badia i Margarit va respondre que
“la comesa d’estudiar la planificació de noves escoles i de proposar casos concrets ha estat encarregada, per acord del Consell Interuniversitari de Catalunya, a una Comissió emanada del Consell de
Cultura i Ensenyament. Aquesta comissió és presidida pel director general d’Ensenyament, senyor
Francesc Noy, però qui porta la responsabilitat més directa és el doctor Josep Laporte, a qui hauríeu
d’adreçar-vos tot seguit...”.
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10.2. La Universitat Autònoma de Barcelona: la solució
La resposta des de la Universitat de Barcelona continuava essent negativa a totes les peticions. Va
ser llavors quan es va canviar el punt de mira i, encara que existia un vincle històric amb la Universitat Central, es va dirigir cap a la Universitat Autònoma de Barcelona a fi de poder continuar formant
professionals en infermeria. El maig de 1980 es va enviar el projecte d’Escola Universitària d’Infermeria de la Creu Roja de Barcelona a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
La Creu Roja i la UAB ja mantenien relacions per al desenvolupament d’activitats docents en el camp
de la salut, concretament en educació mèdica. Hi havia una cooperació entre la FacuItat de Medicina
de la UAB i l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona que permetia organitzar cursos monogràfics de
doctorat i també establir cursos rotatoris per als estudiants de medicina.
Segons es plantejava en el projecte de creació d’una Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja
adscrita a la UAB també es parlava que es considerava convenient “dado que existe esta vinculación
docente en el área de Medicina, la Cruz Roja considera muy conveniente que la formación de enfermeras dentro de una Escuela Universitaria esté adscrita a la misma Universidad. De esta forma
todas las actividades docentes que desarrolla la Cruz Roja en el área sanitaria estarán integradas y
su coordinación será más eficaz”.
Es plantejaven de nou els propòsits de l’Escola, els objectius, el pla d’estudis, l’organització i tots els
altres elements que caracteritzen el funcionament d’un centre educatiu i que ja havien estat ava
luats com a aptes per la Universitat de Barcelona.
També s’establia l’orientació de l’Escola en els àmbits de la naturalesa de l’ésser humà, la naturalesa
de l’educació, la naturalesa i els propòsits de la infermeria i la definició de funcions de la infermeria
dins el sistema de salut.
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El projecte de l’Escola va ser elaborat pel professorat de l’àrea d’Infermeria de l’Escola de Formació
Professional juntament amb el Departament d’Infermeria de l’Assemblea Provincial de Barcelona,

que tenia al capdavant Míriam Ovalle, doctora en infermeria per la Universitat Nacional de Colòmbia
i directora de l’Escola a partir del curs 1979-80.
A l’Assemblea Provincial de la Creu Roja va haver-hi un canvi de president. El doctor Rafael Orozco
Delclòs va ocupar el càrrec que fins aquell moment havia ocupat el senyor José Luis de Salas Cardenal. Aquest nou president va continuar amb la tasca iniciada pel seu antecessor fins aconseguir el
grau universitari per a l’Escola.
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11. Evolució de l’Escola Universitària Creu Roja
La transformació a Escola Universitària es va efectuar, definitivament, el 27 d’agost de 1982, data en
la qual va sortir publicat al Butlletí Oficial de l’Estat en el Reial decret 2350. Des d’aleshores l’Escola va
quedar adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Els estudis, però, van començar un
any després, l’any acadèmic de 1983-84.

11.1. Els professionals de la infermeria, al capdavant de les escoles universitàries
Fins aquell moment la legislació vigent fixava que els directors d’escoles havien de ser doctors, per
tant, no hi havia la possibilitat que una infermera estigués al capdavant d’una escola. L’única opció
per aconseguir que aquests professionals tinguessin la possibilitat de dirigir una escola era que hi
hagués una direcció tècnica, càrrec que van crear moltes escoles.
Amb la nova Llei de reforma universitària, la condició que fos necessàriament un doctor qui dirigís
una escola va desaparèixer. El nou grau universitari i aquesta nova legislació van fer que en poc
temps aquests professionals comencessin a ocupar la direcció de les escoles en substitució dels
metges, que fins llavors havien desenvolupat, generalment, aquesta tasca. Segons Carmen Domínguez Alcón1, l’any 1980 un 79% dels càrrecs directius de les escoles universitàries encara estava
ocupat per professionals que no eren infermers.
L’any 1979, per primer cop, una infermera va dirigir l’Escola de la Creu Roja. Míriam Ovalle Bernal,
anteriorment directora del departament d’Infermeria de l’Assemblea Provincial de Barcelona de la
Creu Roja, va ocupar el càrrec que fins aleshores ocupava el doctor Bosch i Torrent. Posteriorment, el
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1986, va deixar la direcció de l’Escola i va passar a ocupar, durant un temps, el càrrec d’assessora de
Presidència de l’Assemblea Catalana de la Creu Roja en temes d’infermeria. El seu lloc a l’Escola va
ser ocupat llavors per una altra professional de la infermeria, Lena Ferrús i Estopà.
D’altra banda, a causa de la vinculació amb l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona, la docència s’havia concentrat fonamentalment en mans dels metges fins al moment en què es va tancar l’Escola
d’ATS. En conseqüència, el professorat del centre universitari ja estava format essencialment per infermeres, entre les quals destacaven les pioneres Madelin Álvarez, Maria Antònia Nasarre, Hortensia
Arizabalo, Isabel Pérez, Maria Àngels Piñol i Celmira Reyes.

11.2. Diferents ubicacions abans de l’establiment a Terrassa
El primer curs dels futurs diplomats en infermeria es va impartir a les dependències que l’Assemblea Provincial tenia al passeig barceloní de la Reina Elisenda de Montcada. La decisió del canvi
de situació del centre no va ser massa ben acollida pel personal del centre ni tampoc per l’alumnat. Sobre això, el doctor Francesc Coll i Colomé va escriure: “Les raons d’aquesta decisió, que va
truncar l’antiga col·laboració escola-hospital, no les comprengueren ni professors ni alumnes, la
qual cosa em fa pensar que una vegada més la decisió es va prendre per manca d’una informació
correcta”.2
Aquell va ser el segon trasllat de l’Escola, que des del 1924 havia estat unida a l’Hospital que la
institució tenia a Barcelona (el primer havia estat el de l’Escola de Formació Professional al carrer
de Rosalia de Castro), però no va ser el darrer. Del passeig de la Reina Elisenda, I’Escola va passar a
ocupar un edifici al número 73 de l’avinguda de Vallvidrera, on va romandre des de l’any 1986 fins
l’any 1990. La localització posterior havia de ser, però, una altra: Terrassa.
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Des de l’any 1990 l’Ajuntament de Terrassa es va fer càrrec de la rehabilitació d’un edifici cedit per la
Fundació Sant Llàtzer a la Creu Roja i a l’Ajuntament de Terrassa, situat al número 90 del carrer de

la Riba. En haver de deixar les dependències de l’avinguda de Vallvidrera, on després s’hi va instal·lar
l’Oficina de l’Assemblea Autonòmica de Catalunya, es van habilitar uns pavellons annexos a l’Hospital
de la Creu Roja de l’Hospitalet de Llobregat per tal que els alumnes que haguessin començat els seus
estudis a Barcelona els poguessin acabar en una població més propera que Terrassa.
La primera promoció d’alumnes que va començar a les instal·lacions actuals de Terrassa ho va fer
l’any acadèmic de 1990-91. Durant aquest curs l’Escola funcionava simultàniament a Terrassa i a
l’Hospitalet de Llobregat, i el personal atenia ambdues escoles. A mesura que finalitzaven els cursos
a l’Hospitalet es van anar tancant les instal·lacions i el trasllat definitiu es va fer l’any acadèmic de
1992-93.

11.3. Objectius i propòsits de l’Escola:
avaluació de l’ensenyament d’infermeria3
Des de l’inici, l’Escola va establir el propòsit primordial de la infermera: donar assistència continuada
i directa a l’individu, la família i la comunitat en el desenvolupament del seu potencial perquè arribi
a ser autònom i pugui obtenir, mantenir o aconseguir de nou un estat de salut òptim; o ajudar-lo a
morir dignament.
Aquest propòsit fonamental de la infermeria va continuar essent del tot vàlid a l’Escola durant els
anys següents, com també ho van ser els objectius que es van establir des de l’inici de l’Escola Universitària a l’hora de formar professionals. Aquests objectius eren:
1. Oferir programes de diplomat i postgrau en infermeria d’acord a les necessitats de la comunitat.
2. Fer investigacions en el camp de la infermeria i col·laborar amb diverses disciplines en projectes
orientats a l’estudi dels problemes de salut i la millora de l’atenció d’infermeria.
3. Organitzar conferències, seminaris i programes d’educació continuada i d’extensió relacionats
amb la infermeria.
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4. Assessorar en temes d’educació d’infermeria i administració de serveis d’infermeria a les entitats
educatives d’infermeria, agències de salut, entitats governamentals i altres entitats que ho sol·licitin.
5. Col·laborar amb entitats regionals, nacionals o internacionals en el desenvolupament de programes docents i assistencials.
6. Contribuir amb aquestes activitats al perfeccionament científic, tècnic i humanístic dels professio
nals d’infermeria.
Tots aquests objectius continuaven essent vàlids per a l’Escola i en aquesta línia es va continuar treballant al curs 1994-95, quan Mireia Tarruella i Farré va assumir la direcció de l’Escola en substitució
de Lena Ferrús.
Però per fer un balanç de l’evolució de l’Escola es van haver de repassar aquests objectius i observar com es van assolir i de quina manera es van anar treballant. Per aquest motiu, entre els
anys 1997 i 1999 l’A gència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, creada amb
l’objectiu de promoure la millora de la qualitat en el sistema universitari català, va dur a terme
—en estreta col·laboració amb els professionals de l’Escola— una avaluació de l’ensenyament
d’infermeria a Terrassa. Els resultats van quedar reflectits en un informe publicat l’any 2000, que
va ser ampliat tres anys més tard per un altre informe similar sobre la diplomatura en teràpia
ocupacional.
Aquest informe va ser redactat per un Comitè d’Avaluació Intern, format per la directora de l’Escola, Mireia Tarruella i Farré, un representant del personal docent, Margarida Pla, professora de
Metodologia, i un altre de l’alumnat, Albert Hernández, estudiant i delegat de tercer curs. A més, en
l’elaboració de l’informe també va col·laborar un nombre ampli i representatiu del personal docent,
administratiu i, en general, de tots els àmbits de l’Escola.
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Dins del context institucional, durant els últims anys es va prendre consciència del que va significar
formar part de l’àmbit universitari, amb el lligam lògic a altres àrees de coneixement i l’aproximació
amb altres disciplines. Com a escola adscrita, es van seguir les normatives que marcava la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel que feia a la reglamentació acadèmica (plans d’estudi i la seva

modificació, tipologies de docència, etc.) i administrativa (gestió acadèmica), i les directrius que
marcava la institució de la Creu Roja respecte als temes econòmic i de personal.
Es van fer unes propostes de millora, de les quals van destacar la realització de reunions periòdiques
amb la Universitat Autònoma, la participació com a escola adscrita en la dinàmica universitària i la
utilització dels serveis i equipaments del campus pels alumnes.
Paral·lelament, es van fer diferents revisions dels plans d’estudis i periòdicament es van revisar els
objectius generals de l’Escola. L’any 1993 es va elaborar un document per part de tot el professorat i
la direcció, en el qual es definien diferents conceptes relacionats amb els valors i funcions dels professionals de la docència d’infermeria, juntament amb el perfil de formació que es pretenia aconseguir, i d’altres. En aquest document es van formular uns objectius destinats als docents, que seguien
vigents deu anys més tard:
1. Exercir la docència, per tal de formar infermeres i infermers generalistes que, en col·laboració
amb altres professionals, donin resposta a les necessitats que la societat en general i el sistema
sanitari en particular tinguin en matèria de salut.
2. Exercir la docència per tal d’afavorir l’aprofundiment necessari en la formació de postgrau perquè
estiguin preparats per respondre, conjuntament amb altres professionals, a les exigències socials
i sanitàries que comporta el progrés.
3. Participar, amb altres professionals, en l’avenç cap a la creació de nous coneixements a través de
la recerca.
4. Afavorir la creativitat i el desenvolupament professional dels alumnes i exalumnes.
5. Participar, conjuntament amb la resta de la comunitat professional, en el desenvolupament i
creixement de la professió i en la perspectiva d’assolir el reconeixement social que li correspon al
professional.
6. Ajudar a desenvolupar la professió a partir de l’intercanvi de coneixements i experiències amb
altres professionals d’infermeria, i de la participació en cursos de formació permanent.
En el marc d’aquests objectius, al final dels seus estudis, el diplomat en infermeria de l’Escola havia
de ser capaç de:
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1. Concebre la salut i la persona des d’una perspectiva holística.
2. Demostrar respecte a la dignitat de la persona d’acord amb els principis ètics i deontològics.
3. Utilitzar en la seva pràctica tots els coneixements que té sobre la persona en les seves diferents
dimensions (biològica, psicològica, social i filosòfica).
4. Exercir la seva professió d’acord a una concepció explícita del que són les cures d’infermeria.
5. Utilitzar el procés d’atenció d’infermeria per tal de diagnosticar i resoldre els problemes de salut
dels pacients en la perspectiva de les cures d’infermeria.
6. Proporcionar i controlar les cures d’infermeria que requereixin els pacients en situacions normals
en relació a la promoció i la recuperació de la salut.
7. Establir amb l’individu una relació interpersonal terapèutica.
8. Organitzar el conjunt d’activitats professionals en la perspectiva de satisfer les necessitats de l’usuari.
9. Col·laborar amb altres membres de l’equip de salut.
10. Exercir la professió de tal forma que es respectin els drets dels altres i fer respectar els seus,
d’acord amb les seves responsabilitats professionals.
11. Demostrar compromís social amb relació a les seves competències professionals.
12. Identificar els propis recursos i limitacions per tal de desenvolupar un creixement personal.
Quant al perfil de formació en relació a les noves demandes socials i sanitàries, els plans d’estudis
es van adequar a aquestes noves necessitats. L’any 2000, les directrius generals preveien que l’ensenyament de la diplomatura en infermeria havia de proporcionar:
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1. Un coneixement adequat de les ciències que constitueixen la base de les cures generals, inclòs
un coneixement suficient de l’organisme, de les funcions fisiològiques i del comportament de les
persones, en bon estat de salut i de les persones malaltes, així com les relacions que existeixen
entre l’estat de salut i l’entorn físic i social de l’ésser humà.
2. Un coneixement suficient de la natura i de l’ètica de la professió i dels principis generals relacionats amb la salut i la seva cura.
3. Una experiència clínica adequada; aquesta, que convé escollir pel seu valor formatiu, haurà d’adquirir-se sota el control de personal d’infermeria qualificat, i als llocs on la importància del personal qualificat i els equips siguin els apropiats per a les cures d’infermeria que calgui dispensar al
malalt.

4. La capacitat per participar en la formació del personal sanitari i experiència en la col·laboració
amb aquest personal.
5. Experiència en la col·laboració amb altres professionals.
L’organització de l’ensenyament en l’àmbit temporal o cronològic venia determinada pel pla d’estudis en allò que feia referència al curs a què pertanyen les assignatures troncals i obligatòries.
L’elaboració del calendari acadèmic es feia a partir del que havia aprovat la UAB i amb el criteri de
no simultaniejar el període de les classes teòriques amb les pràctiques clíniques, ja que es considerava important facilitar que l’alumne pogués desenvolupar una activitat laboral si així ho desitjava
o necessitava.
D’acord al fet que la professió d’infermeria és eminentment pràctica i l’obtenció del títol atorga
ja competències per exercir-la de forma independent i no tutoritzada, es podia considerar que la
formació pràctica dels alumnes, i dins d’ella l’experiència clínica, era un tema important tant al pla
d’estudis com al projecte curricular de l’Escola.
Respecte a la metodologia docent utilitzada al centre a principis del segle XXI, s’utilitzaven majoritàriament les classes magistrals, el nivell de compliment dels programes docents era alt, i bona part
del professorat considerava adequada la incorporació de noves estratègies didàctiques. Amb relació
a la realització d’activitats formatives fora de l’aula, s’observava que en la meitat de les assignatures
es portaven a terme activitats més enllà de les classes: conferències, comentaris per a publicacions,
seminaris, etc.
La coordinació de l’ensenyament es realitzava mitjançant reunions periòdiques entre els membres
d’una mateixa àrea de coneixement, així com entre les diferents àrees existents, en general de manera positiva, segons l’opinió dels alumnes del centre.
Respecte a les pràctiques clíniques, els centres on es realitzaven s’escollien depenent de la disponibilitat, els objectius, les competències i les activitats que havien d’assolir els estudiants. L’Escola
disposava d’un conveni amb cadascun dels centres on es realitzaven les esmentades pràctiques, en
el qual es descrivien les bases de cooperació d’ambdues institucions.
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L’avaluació del progrés de l’estudiant en el desenvolupament de les pràctiques clíniques la realitzava
ell mateix per mitjà de l’observació directa durant tot el període de pràctiques, i en deixava constància escrita en el full d’avaluació en finalitzar l’esmentat període. Per la seva banda, el professor
de pràctiques es reunia setmanalment amb els alumnes per tal d’orientar i avaluar els progressos
metodològics dels estudiants en el procés d’atenció d’infermeria i, quan acabaven les pràctiques, en
deixava constància escrita en el corresponent full d’avaluació.
Com a conclusions principals de l’informe, es van aprovar una sèrie de propostes de millora que van
afectar tots els àmbits de l’Escola, especialment els de la docència i la gestió, i el curs 2000-2001 es
van endegar tres línies de treball:
1. Estudi de les causes de l’elevat índex de fracàs acadèmic en les assignatures que al document
intern d’avaluació es van anomenar “crítiques”, en concret l’estructura i funció del cos humà.
2. Presa de contacte amb universitats de la Unió Europea per iniciar intercanvis de professorat i/o
alumnat.
3. Potenciació de la participació real dels estudiants en els òrgans de govern de l’Escola i de la relació
amb els centres de pràctiques en temes d’assessoria i formació.
11.3.1. Oferir programes de diplomat d’acord a les necessitats de la comunitat
El 1983-84, primer curs en què es va impartir la diplomatura en infermeria, es van matricular 56
alumnes, 50 dels quals en van sortir diplomats l’any acadèmic 1985-86. En acabar, van rebre el diploma de Creu Roja d’infermera professional, títol que, malgrat que oficialment va desaparèixer sis anys
abans amb la finalització dels estudis d’ATS, es va continuar lliurant com a respecte a la tradició de
la institució, conjuntament amb el braçal i la medalla.
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L’any acadèmic 1984-85 van entrar 51 alumnes a primer curs; el 1985-86 ja n’eren 60. Però el gran
salt, pel que fa a creixement, es va produir l’any 1986-87, en què es van matricular 74 alumnes nous
a primer curs. El canvi de seu a les instal·lacions situades a Terrassa, més grans que les anteriors, va
permetre la matriculació de més alumnes en anys posteriors, fins als 159 alumnes de l’any 1993-94.
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El curs 1998-99 hi havia matriculats un total de 512 alumnes als tres cursos, fet que va comportar
un increment important en els recursos humans i la necessitat d’ampliar les infraestructures de
l’Escola.
Des que l’Escola va assolir el rang d’universitària, es va participar regularment a totes les reunions
de la Comissió d’Escoles d’Infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona, que tenia com a
objectiu analitzar els problemes comuns i servir com a punt d’intercanvi d’opinions amb relació a
l’organització dels estudis.
Però no només hi va haver un creixement pel que fa a alumnes matriculats; també es va créixer
quant a oferta formativa. L’any acadèmic 1993-94 es va iniciar una nova diplomatura: la de teràpia
ocupacional, una diplomatura que va començar amb 50 alumnes, el mateix nombre d’alumnes que
va acollir l’Escola durant el primer any de funcionament com a escola universitària en els ensenyaments d’infermeria.
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Durant el curs 1993-94 hi havia a l’Escola un total de 498 alumnes matriculats que seguien els
ensenyaments de diplomatura, tant en infermeria com en teràpia ocupacional. A més, hi havia 72
alumnes més que feien el curs de postgrau d’infermeria en salut comunitària, una diplomatura de
postgrau que l’Escola va començar a organitzar l’any 1982-83.
El curs 1994-95 es va augmentar l’oferta d’assignatures, amb la incorporació de la matèria d’informàtica, i es va incidir en la formació continuada per a professionals. L’any següent es va acabar
la primera promoció de la diplomatura en teràpia ocupacional, amb resultats satisfactoris en les
pràctiques a centres de salut mental. La diplomatura en infermeria va fer efectiu, el curs 1996-97,
un canvi al pla d’estudis, amb la introducció de noves assignatures optatives. Als cursos següents es
van incrementar els cursos de postgrau, es van consolidar els estudis de teràpia ocupacional i es va
incidir en la formació del professorat cap a la investigació qualitativa.
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La diplomatura en infermeria estava estructurada, el curs 2005-06, com uns estudis universitaris de
primer cicle. Tenia una durada de tres cursos acadèmics, amb una càrrega lectiva de 225 crèdits, en

la qual cada crèdit equivalia a 10 hores lectives aproximadament. Aquest pla d’estudis mantenia el
bloc d’assignatures obligatòries i troncals, però, a diferència del primer pla d’estudis, es van incorporar unes matèries optatives per tal de complementar els estudis.
A més de les beques oficials que atorgava cada any el Ministeri d’Educació i Ciència, els alumnes de
l’Escola gaudien anualment d’unes beques de treball al centre. Es concedia una beca a un alumne de
cada grup pel fet de tenir cura del material audiovisual i per tal de mantenir-lo sempre a punt i en
condicions. Així mateix es donaven dues beques a dos alumnes perquè ajudessin a les tasques de la
biblioteca, en els torns de matí i de tarda.
11.3.2. Oferir programes de postgrau d’infermeria d’acord a les necessitats de la comunitat
Un objectiu de l’Escola, des del principi, va ser el d’oferir programes de postgrau. De fet, ja es van
començar a realitzar abans d’impartir-se la diplomatura, l’any 1982. Aquesta formació es va iniciar
amb un curs postbàsic d’Infermeria en salut de la comunitat, que en un principi tenia el suport
del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. Més endavant fou
aprovat per la Universitat Autònoma de Barcelona com un curs de perfeccionament professional
i actualment és un diploma de postgrau. Aquest curs s’ha anat desenvolupant des de l’any 1982,
amb un parèntesi del 1987 al 1989, fins l’actualitat. Des de l’inici es va plantejar com un curs que
havia de servir per col·laborar amb les institucions nacionals i internacionals a fi d’aconseguir la
fita “salut per a tothom a l’any 2000”, fixada per diversos governs i l’Organització Mundial de la
Salut.
Però no només va ser el curs d’Infermeria en salut comunitària el que es va organitzar com a formació de postgrau. Van ser molts els diplomes de postgrau i cursets de perfeccionament que l’Escola
va organitzar per als professionals. El curs 1990-91 es van organitzar, a més del d’Infermeria en salut
comunitària, dos diplomes de postgrau a les instal·lacions de l’Hospitalet de Llobregat. Es tractava
dels cursos d’Intervencions d’infermeria en atenció primària i del curs de Prevenció i control de la
infecció hospitalària. Un any més tard, el curs 1991-92, i també als pavellons situats a l’avinguda
Josep Molins, es va organitzar el curs de Relació assistencial en infermeria geriàtrica.
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Primer pla d’estudis impartit a la Diplomatura en Infermeria de l’Escola Universitària
d’Infermeria Creu Roja (1992-93)
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Primer curs

Biofísica
Bioquímica
Bioestadística
Metodologia científica
Anatomia i fisiologia humanes
Biologia
Psicologia general
Creixement i desenvolupament del cos humà
Socioantropologia
Infermeria fonamental

Segon curs

Farmacologia
Infermeria maternoinfantil
Infermeria de la comunitat I
Infermeria de l’adult I
Ètica i legislació
Demografia
Epidemiologia
Microbiologia i parasitologia
Psicologia de la personalitat

Tercer curs

Infermeria de l’adult II
Infermeria geriàtrica
Infermeria de la comunitat II
Educació per a la salut
Gestió i administració hospitalàries
Investigació d’infermeria
Salut mental i psiquiatria

Pel que fa als cursos de perfeccionament professional, també es van realitzar en gran nombre i en
diverses edicions. Se’n destacaren els següents:
• Administració en serveis de salut.
• Curs de socorrisme per a professionals d’infermeria.
• Curs de relació interpersonal d’ajuda. Essència de la cura d’infermeria.
• Curs d’educació per a la salut.
• Curs de metodologia de la investigació i publicacions d’infermeria.
• Curs d’introducció a l’epidemiologia.
• Curs de vigilància epidemiològica.
El curs 2005-06 es preveia la realització d’un total de cinc cursos de postgrau, des del curs d’Intervenció social i sanitària a la comunitat, ja amb una llarga tradició a l’Escola, fins a d’altres relativament nous com el d’Infermeria geriàtrica o d’Atenció integral d’infermeria al malalt postquirúrgic.
Tots aquests cursos van ser autoritzats per la Universitat Autònoma de Barcelona, la qual va atorgar
certificats a tots els alumnes que els van superar.
11.3.3. Realitzar investigacions en el camp de la infermeria i col·laborar amb diverses
disciplines en projectes orientats a l’estudi dels problemes de salut
i la millora de l’atenció d’infermeria
L’Escola va patrocinar diferents iniciatives en temes d’investigació durant els anys noranta i la primera meitat de la dècada del 2000. Ja des del principi es va pretendre que els alumnes del curs poguessin aplicar tots els coneixements de les assignatures teòrico-pràctiques en un treball d’investigació,
en col·laboració amb els centres de pràctiques, obligatori per superar el curs. Aquests treballs d’investigació van versar sobre diversos temes i alguns d’aquests van ser objecte de publicació posterior.
Des d’aquest centre també es va desenvolupar un programa de Prevenció de tabaquisme entre alumnes d’infermeria. El programa, amb l’ajut del Gabinet de Prevenció de les Drogodependències del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, va començar l’any acadèmic
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Pla d’estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), aprovat l’any 2000
per a la diplomatura en infermeria de l’escola universitària creu roja4
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Primer curs
Assignatures troncals
i obligatòries

Infermeria comunitària I
Estructura i funció del cos humà
Fonaments d’infermeria
Ciències psicosocials aplicades
Bioestadística
Nutrició i dietètica
Història de la infermeria i fonts documentals

Segon curs
Assignatures troncals
i obligatòries

Infermeria comunitària II
Infermeria mèdico-quirúrgica adult I
Legislació i ètica professional
Relació d’ajuda en infermeria
Farmacologia
Educació per a la salut

Tercer curs
Assignatures troncals
i obligatòries

Infermeria comunitària III
Infermeria mèdico-quirúrgica adult II
Infermeria maternoinfantil
Administració de serveis d’infermeria
Infermeria geriàtrica
Infermeria psiquiàtrica i de salut mental

Assignatures optatives*

Idioma
Informàtica
Sexualitat humana
Intervenció en grups
Antropologia de la salut
Bioètica
Elaboració de projectes
Actuació en situació d’emergència extrahospitalària
Infermeria en cures pal·liatives
Atenció d’infermeria a les persones amb addiccions i toxicomanies
Treball pràctic

* Aquestes assignatures no tenien assignat un curs concret

1988-89. Tenia com a objectiu reduir el consum de tabac entre els professionals d’infermeria que
finalitzaven els estudis a l’Escola. Amb relació a aquest programa es va organitzar el curs de Formació en la intervenció en tabaquisme per a personal d’infermeria, del qual es varen fer dues edicions,
i l’Escola va becar 12 dels 20 alumnes que el van fer.
També l’any acadèmic de 1988-89 l’Escola va obtenir una beca del Fons d’Investigació Sanitària per
validar un sistema que permet determinar el personal d’infermeria necessari a partir de la planificació de les cures d’infermeria en una unitat d’hospitalització, per a les properes 24 hores. Per fer-ho
es va comptar amb la col·laboració de dos hospitals de la institució, el de Barcelona i el de l’Hospitalet de Llobregat, col·laboració que es va concretar en una subvenció d’una part del treball de camp
que feien les infermeres i també amb la col·laboració de les directores d’infermeria dels hospitals.
11.3.4. Organitzar conferències, seminaris i programes d’educació continuada
i d’extensió relacionats amb la infermeria
La institució de la Creu Roja va col·laborar, a través del Departament d’Infermeria, en l’organització de
diversos actes i xerrades sobre temes relacionats amb la infermeria, ja des de l’inici de la seva posada
en marxa com a centre universitari. L’any 1983 va prendre part en l’organització de la Conferència
Nacional sobre Infermeria i Atenció Primària amb el patrocini de l’Organització Mundial de la Salut
i la participació de professionals de l’educació i dels serveis d’infermeria; a més, va ser patrocinada
pel Ministeri de Sanitat i Consum, el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i la
Universitat de Barcelona.
Els anys acadèmics 1987-88 i 1988-89 l’Escola va col·laborar amb el Gabinet de Drets Humans de la
Creu Roja a fi d’organitzar el Cicle de debats sobre la vida. Hi van participar professores de l’Escola,
com a ponents de diversos debats. Es van tractar temes com el dret a ser pares, els drets de l’usuari
dels serveis de salut, el dret a una mort digna, els nens maltractats, els hàbits de vida dels joves o
les necessitats de la gent gran i la resposta de la societat. D’altra banda, els cursos 1994-95 i 1995-96
es va iniciar una col·laboració amb la Universitat d’Estiu de Terrassa, amb l’organització de diversos
cursos i conferències.

131

Amb l’arribada del segle XXI també es va posar de manifest la necessitat d’encetar nous cursos connectats a la realitat social. Per això, mitjançant la celebració de conferències i seminaris impartits
per especialistes de diverses matèries, des de l’antropologia i sociologia fins a l’economia, l’Escola
va tractar noves problemàtiques, com el tema de la violència de gènere, la solidaritat i cooperació
internacional en tasques sanitàries, etc.
11.3.5. Assessorar en temes d’educació d’infermeria i administració de serveis d’infermeria
a les entitats educatives d’infermeria, agències de salut, entitats governamentals
i altres que ho sol·licitin
L’Escola va col·laborar en diverses ocasions amb altres centres educatius en l’assessorament i la informació sobre temes docents i programàtics. El curs 1985-86 es van celebrar diverses reunions de
treball i seminaris amb les escoles d’infermeria de Palma de Mallorca, Girona, Alacant i la de la Vall
d’Hebron. També es van produir contactes d’aquest tipus amb l’Hospital Ramon y Cajal de Madrid.
A partir de l’any acadèmic 1987-88, l’Escola va treballar amb el Servei Andorrà de Serveis Sanitaris.
Durant els cursos 1987-88 i 1988-89 va col·laborar en l’orientació i la planificació dels programes, i
alguns professors de l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja van impartir diversos programes a
l’Escola Universitària d’Infermeria d’Andorra.
Durant l’any acadèmic 1988-89 es va participar en la implantació del procés d’atenció d’infermeria
i l’aplicació dels registres d’infermeria a la Casa de la Maternitat de la Diputació de Barcelona. Així
mateix, també es va treballar conjuntament amb l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, on es va formar
un equip d’infermeres del centre sobre la metodologia del pla de cures.
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Respecte a la formació del professorat, a partir del curs 1997-98 es van realitzar diversos cursos organitzats per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE). D’altra banda, i pel que fa al tema de la recerca en
col·laboració amb altres entitats, el curs 2001-02, juntament amb l’Escola Universitària d’Infermeria
de Sant Pau i la Fundació Robert, es va iniciar una diplomatura de postgrau anomenada Investigació
qualitativa i participativa en ciències de la salut.5

11.3.6. Col·laborar amb entitats regionals, nacionals o internacionals
en el desenvolupament de programes docents i assistencials
En aquest sentit, es van organitzar alguns
programes de postgrau fora del centre. Durant l’any acadèmic 1987-88 va tenir lloc el
curs de Perfeccionament professional de
metodologia de la investigació i publicacions d’infermeria a l’Hospital Joan XXIII de
Tarragona i a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques del Vallès, situada a Sabadell. Un any
després, el 1988-89, es va organitzar el curs
de Perfeccionament professional d’educació
per a la salut, a l’Escola Universitària d’Infermeria Santa Maria de Lleida.
També es van organitzar dos cursos de Prevenció de l’estrès professional a l’Hospital
de Creu Roja de l’Hospitalet de Llobregat i a
l’Hospital Mútua de Terrassa durant el curs
1991-92. El mateix curs, l’Escola va organitzar un curs d’Entrevista clínica a l’Hospital
Dexeus de Barcelona. Durant el bienni 199193, en col·laboració amb l’Escola Universitària d’Infermeria d’Andorra, es va organitzar
el diploma de postgrau d’infermeria en salut
comunitària.
En l’àmbit internacional l’Escola va acollir
alumnes de quatre escoles franceses durant els cursos 1989-90 i 1990-91. Van venir
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alumnes de l’École de Soins Infirmières de Limoges, l’École de Soins Infirmières de Tolousse, l’École
de Soins Infirmières de Lons-Le-Saunier i alguns alumnes i professors de l’École de Soins Infirmières Hôpitaux de Tolousse. L’objectiu de les visites era que els alumnes i els acompanyants coneguessin el funcionament del sistema sanitari espanyol i l’organització de les cures d’infermeria.
El curs 2002-03 es van iniciar contactes amb la Universitat del Piemont Oriental, d’Itàlia, amb la
signatura d’un conveni del programa Erasmus per a intercanvi de professors i estudiants durant el
curs 2003-04.

11.4. Centres de pràctica
La pràctica sempre s’ha entès com un element fonamental en la formació dels professionals d’infermeria. Malgrat que el primer any que l’Escola va oferir els ensenyaments de diplomatura es comptava amb pocs centres de pràctica, com els hospitals de Creu Roja a Barcelona i l’Hospitalet de
Llobregat, ja es cobrien les necessitats.
El nombre de centres on els alumnes podien fer les pràctiques va augmentar molt els darrers anys
del segle XX, i van canviar molt al llarg dels anys, sobretot per les diferents ubicacions del centre.
El curs 1985-86, a més dels hospitals de la institució, també hi havia un conveni de pràctiques amb
l’Hospital Mútua de Terrassa, el Centre Mèdic Salus, l’Hospital del Nen Jesús de Sabadell i la Maternitat Provincial de Barcelona.
Durant els darrers cursos dels anys noranta i en els primers anys de la dècada del 2000 es va intensificar el contacte amb altres centres hospitalaris i sanitaris per al destí de les estades pràctiques dels
alumnes, que eren necessàries per a la seva formació com a futurs infermers i infermeres en diversos
àmbits, com la rehabilitació o la salut mental.
Pel que fa als àmbits de treball, l’any 2005 el professional d’infermeria podia desenvolupar la seva
tasca en hospitals, clíniques, centres d’atenció primària, centres d’assistència a ancians, Departa-
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ment de Salut Pública, etc. Es pretenia que els futurs diplomats, en acabar els seus estudis, fossin
capaços de poder fer cures a la persona, a la família i a la comunitat, de forma directa, integral i
coordinada dins els actuals equips de salut, que estaven formats, a més dels metges i les pròpies
infermeres, per terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes, odontòlegs, farmacèutics i molts altres
professionals de l’àmbit sociosanitari.

11.5. Cap al futur: la convergència amb l’ensenyament superior europeu
A finals dels anys noranta ja es va començar a tractar el tema de la creació de l’espai europeu
d’ensenyament superior. Les declaracions de la Sorbona (1998), de Bolònia (1999) i el Comunicat de Praga (2001) sobre la creació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior van conduir a
la concreció dels objectius següents: promoure la mobilitat de tots els estaments universitaris,
possibilitar la integració dels titulats en un mercat laboral unificat i aconseguir un increment de
la competitivitat de l’àrea europea en l’àmbit internacional. L’assoliment d’aquests objectius implicava una convergència de sistemes educatius diferents i exigia una adaptació dels currículums
pel que feia a l’estructura, els continguts i la definició de competències en termes de resultats
d’aprenentatge.
Els objectius de la Declaració de Bolònia6 en l’àmbit acadèmic, ratificats dos anys després a Praga,
eren els següents:
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1. Sistema de titulació fàcilment llegible i homologable.
2. Sistema basat en cicles Primer cicle: grau; segon cicle: postgrau o màster, tercer cicle: doctorat.
3. Consolidació d’un sistema de crèdits didàctics o European Credit Transfer System (ECTS), sistema
centrat en mesurar el volum de treball de l’estudiant, en el qual es tenen en compte classes, treball personal, treball en grup, tutories, lectures, consulta bibliogràfica, estudi, etc.
4. Promoció de la mobilitat.
5. Promoció de la cooperació europea.

6. Sistema de qualificacions únic i transparent.
7. Suplement al diploma per donar transparència al tipus de formació rebuda i per facilitar el seu
reconeixement dins l’espai europeu.
El Ministeri d’Educació va concloure que s’haurien d’elaborar nous plans d’estudis en concordança
amb les noves directrius generals, amb un augment de les matèries troncals en detriment de les
obligatòries, lliures i optatives. Entre altres coses, i sense perdre de vista la bona tasca realitzada fins
al moment, es va determinar que era necessari revisar el procés d’homologació dels plans d’estudis
i regular els criteris d’avaluació de les titulacions, feina que s’havia de fer en coordinació amb totes
les institucions i organismes implicats.
Sens dubte, en aquells moments s’esbrinava que un dels més grans reptes de cara al futur de l’Escola
era la qüestió de la convergència europea de l’ensenyament superior, i tots els esforços dels professionals adscrits a l’Escola anaven en aquella direcció: major oferta d’estudis, amb més qualitat,
realització de pràctiques i constant renovació en tots els àmbits de l’Escola.
En definitiva, les universitats catalanes i, en concret, l’Escola Universitària Creu Roja es van replantejar la seva situació davant les noves necessitats i exigències socials i sanitàries. Per això es va
tractar d’adaptar el perfil del professional d’infermeria per tal de contribuir a oferir respostes als
problemes actuals, amb un envelliment progressiu de la població, un canvi epidemiològic de les
malalties infeccioses per una major presència de malalties cròniques i degeneratives, un increment
de les desigualtats en salut i l’arribada de col·lectius procedents d’altres països que viuen en condicions molt precàries.
Un cop recollida la vocació institucional de la Creu Roja, l’estudiant de l’Escola s’havia de caracteritzar per una sensibilitat especial envers aquestes persones i grups. A principis del segle XXI, els
trets diferencials de l’estudiant d’infermeria de l’Escola Universitària Creu Roja eren la perspectiva
comunitària i la intervenció prioritària a col·lectius vulnerables, amb un grau elevat de compromís
personal i professional.7
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12. Origen i evolució de la teràpia ocupacional
La teràpia ocupacional és una professió de la salut que forma part d’un equip interdisciplinari, i la
seva funció principal és contribuir a la prevenció, manteniment i rehabilitació bio-psicosocial-espiritual de l’individu. Es tracta de l’ús de l’ocupació com a eina terapèutica, és a dir, realitzar activitats
ocupacionals relacionades amb el treball, l’oci i la cura d’un mateix, amb la finalitat d’augmentar
la funció independent, impedir i prevenir la inhabilitat i millorar la qualitat de vida en general. Pel
que fa al concepte ‘ocupació’, segons la praxi de la teràpia ocupacional, aquest fa referència a l’ús de
qualsevol activitat per a l’avaluació i el tractament posterior dels problemes que interfereixen en el
desenvolupament funcional del pacient.
Tot i les múltiples definicions de la disciplina que nombrosos especialistes han tractat d’establir al
llarg dels darrers dos segles, la més coneguda i acceptada en el terreny internacional és relativament
recent, quan l’any 1986 l’Associació Americana de Teràpia Ocupacional (AOTA) va concloure que la
teràpia ocupacional és “l’ús terapèutic de les activitats de cura d’un mateix, de treball i d’oci per tal
d’incrementar la funció independent, millorar el desenvolupament i prevenir la discapacitat”. Segons
aquesta associació, “s’ha d’incloure dins l’àmbit de la disciplina l’adaptació de les tasques o l’entorn
per aconseguir la màxima independència i millorar la qualitat de vida del pacient”.1
En conseqüència, el professional de la disciplina té com a objectiu principal facilitar les ajudes tècniques necessàries i la recuperació dels individus que pateixen una disfunció física, problemes en el
desenvolupament, trastorns mentals o problemes socials. El terapeuta ocupacional s’encarrega d’elaborar i de coordinar programes d’intervenció basats en activitats amb el propòsit de facilitar l’execució
ocupacional de l’individu, amb l’objectiu de promoure l’estat del benestar general i la qualitat de vida.
Malgrat que la teràpia ocupacional tal com la coneixem en l’actualitat és relativament recent, amb
almenys un segle d’evolució en la seva experimentació, l’ús terapèutic de l’activitat i del moviment ja
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es pot apreciar des de fa milers d’anys. Segons documents escrits de l’any 2600 a. de C., els xinesos
ja pensaven que la malaltia podia tenir relació amb la inactivitat orgànica i utilitzaven l’entrenament
físic, mitjançant uns exercicis gimnàstics similars a l’actual tai-txí, per promoure la salut i el benestar físic i mental.
Cap el segon mil·lenni a. de C., els egipcis van aixecar temples on s’hi feien jocs i activitats recreatives
per a la gent afectada de “malenconia”. A la Grècia clàssica, Esculapi va fundar l’hospital de la ciutat
asiàtica de Pèrgam (600 a. de C.), on es tractaven les malalties amb l’ús terapèutic de la música, la
literatura i el teatre. El grec Hipòcrates defensava la teoria de la relació entre el cos i la ment (mens
sana in corpore sano)2, i recomanava la lluita lliure, la lectura i el treball per mantenir i millorar la
salut dels seus coetanis.
Al segle I d. de C., el filòsof romà Sèneca esmentava el treball com a remei per guarir qualsevol mena
d’agitació mental. Més endavant, Galè defensava el tractament a partir de l’ocupació, i afirmava que
“la feina és la millor medicina natural i és essencial per a la felicitat humana”.3
Entre els segles XIII i XVII l’interès científic es va centrar en l’anàlisi del moviment. L’humanista Leonardo da Vinci i els filòsofs René Descartes i Francis Bacon van desenvolupar la fisiologia industrial,
amb interès especial pel ritme, la postura i la despesa d’energia. Bernardo Ramazzini, professor de
medicina a les universitats de Mòdena i Pàdua i considerat el pare de la salut ocupacional, va destacar la prevenció sobre el tractament i la importància d’observar el pacient al seu lloc de treball.
Durant els segles XVIII i XIX es va produir un desenvolupament ràpid de la psicologia, l’anatomia i la
fisiologia. La Declaració dels Drets de l’Home va suposar l’abolició de l’internament indiscriminat i va
posar fi a les pràctiques utilitzades fins aquell moment, basades en l’aïllament, el càstig i la repressió
dels malalts. Els principis del tractament moral, esmentats per primera vegada per Philippe Pinel al
seu Traité médico-philosophique de l’alienation mentale4 (1801), van sorgir llavors, conjuntament amb
les idees dels precursors de la teràpia ocupacional.
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Tot això va repercutir en una major especialització i refinament en el tractament. D’una manera molt
gradual es van desenvolupar les bases que posteriorment es farien servir a les especialitats de fisio-

Font: “Història de l’Escola Universitària Creu Roja” 1918-2006.
Professorat de la Diplomatura de Teràpia Ocupacional amb la
directora de l’Escola Universitària Creu Roja, Mireia Tarruella

teràpia i de teràpia ocupacional. L’any 1780, el cirurgià Joseph Clement Tissot va classificar l’exercici
ocupacional en actiu, passiu i mixt, al temps que recomanava realitzar activitats diverses com cosir,
tocar el violí, treballar la fusta, muntar a cavall i nedar, entre d’altres. Per la seva banda, l’esmentat
Pinel, considerat el fundador de la psiquiatria moderna a França, va introduir el seu tractament moral mitjançant el treball al manicomi espanyol de Saragossa i després a l’Hospital asil de Bicêtre per
a malalts mentals. Va prescriure exercicis físics i ocupacions manuals convençut que la labor manual
era el millor mètode per assegurar una bona moral i disciplina. En alguns dels aspectes terapèutics,
com el treball del malalt i la seva inclusió dins de grups familiars, Pinel va ser un precursor dels mètodes psiquiàtrics moderns.
La revolució industrial va provocar canvis profunds en les societats occidentals i va transformar la
manera de treballar, que es va mecanitzar. La producció en cadena a gran escala, en què es realitzaven tasques repetitives i monòtones, sense cap connexió amb la feina artesanal anterior, va provocar
l’aparició de nous fenòmens socials com a reacció davant la mecanització.
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Aquests moviments es van centrar en les condicions de vida i de treball dels treballadors. Un d’ells
va ser el d’Arts i Oficis, promogut als Estats Units per George Edward Barton —el primer especialista que va concebre el terme occupational therapy—5, John Ruskin i William Morris, defensors del
producte manual i artesanal com a feina que establia vincles entre el treballador i la comunitat de
pertinença davant de la mecanització industrial que provocava l’efecte contrari en el treballador.
Malgrat tenir el seu origen a l’Amèrica del Nord, aquesta filosofia també va ser utilitzada com a mètode de tractament durant aquella època a la Gran Bretanya.
Un altre moviment sorgit en aquell temps va ser el Settlement Movement and Settlement Houses, és a
dir, el moviment dels establiments i de les cases d’acomodació. El primer d’aquests centres va ser el
Toynbee Hall, fundat l’any 1884 per Henrietta i Samuel Barnett al barri industrial East End, a Londres.
Malgrat això, aquest moviment es va desenvolupar principalment als Estats Units. Els seus objectius
eren la provisió de serveis educatius, culturals, recreatius i assistencials als districtes urbans menys
afavorits. El treball i les activitats ocupacionals com a mètodes preventius de les malalties eren dos
dels components bàsics dels settlement.
A la Gran Bretanya, durant la segona meitat del segle XIX, van aparèixer els serveis de tractament
suplementari i especialitzat com a noves professions, amb cursos d’entrenament, l’establiment de
titulacions i la creació d’associacions professionals. El centre per al tractament de malalts mentals
més reconegut era The Retreat (el Retir), fundat per William Tuke a la ciutat de York l’any 1796. Tuke,
com abans va fer Pinel, pensava que la major part de les malalties mentals es podia curar amb estímuls positius. Ensenyava als pacients a aprendre autocontrol i els iniciava en diverses ocupacions
que els mantenia actius.

12.1. Els inicis de la teràpia ocupacional com a professió
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El primer metge que va utilitzar el concepte de tractament moral i ocupació als Estats Units va ser
Benjamin Rush, considerat el pare de la psiquiatria moderna. Als seus primers treballs, publicats a

principis del segle XIX, Rush recomanava l’exercici, el treball i la música com a part del tractament
de la malaltia mental.
A partir de 1860 es va desenvolupar l’esmentat moviment d’Arts i Oficis, que es va adequar als àmbits
educatiu i terapèutic des de dos punts de vista diferents: el primer, dirigit a activitats per a invàlids
psíquics i el segon, relacionat amb l’entrenament ocupacional i manual. La primera metodologia va
ser aplicada posteriorment a la pràctica psiquiàtrica de la teràpia ocupacional, mentre que el segon
estava recomanat per a persones amb discapacitats físiques.
El concepte original de la teràpia ocupacional moderna, és a dir, l’ús de l’ocupació com a eina terapèutica, neix als Estats Units a finals del segle XIX com a amalgama d’un conjunt de teories i expe
riències molt heterogènies.
El psiquiatre suís Adolf Meyer va proporcionar una base filosòfica a la teràpia ocupacional. Considerava que gran part dels trastorns mentals eren resultat de comportaments desorganitzats
que provocaven problemes per portar una vida normal. Per això pensava que la solució podia
ser l’aplicació d’un ritme regular i rutinari al malalt (treball, joc, descans, en un cicle repetitiu).
D’aquesta manera el tractament distribuïa el treball i el lleure a parts iguals. A més, Meyer va ser
un dels primers que va començar a donar importància a les relacions interpersonals, concretament entre els instructors i els pacients, com a font de recursos i experiències per a tractaments
posteriors.
Susan E. Tracy, infermera nord-americana que treballava amb pacients amb malalties de llarga
durada com la tuberculosi, va saber reconèixer els beneficis de l’ocupació per alleujar la tensió
nerviosa que provocava als malalts el fet d’haver de romandre prostrats al llit. Tracy va desenvolupar el primer curs sistemàtic de formació en l’ocupació per preparar als instructors responsables d’ensenyar les activitats ocupacionals als pacients. Va ser l’autora del primer llibre conegut
sobre teràpia ocupacional, Studies in Invalid Occupations6, on es fa una descripció de les activitats
manuals o artístiques que ella mateixa triava per a cada pacient. L’any 1911 va dirigir el primer
curs de formació sobre activitats d’ocupació al Massachussetts General Hospital Training School
for Nurses.
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El metge Herbert J. Hall va prescriure l’ocupació o “cura de treball”, com ell l’anomenava, com una
mena de medicina per dirigir l’interès i regular la vida dels pacients. L’any 1906, amb l’ajuda d’una
beca de la Universitat de Harvard, va establir un taller a Marblehead, població de l’estat de Massachussetts. Al taller treballaven manualment la fusta, el teixit, el metall i la ceràmica com a tractament
per a la neurastènia. L’ocupació mitjançant l’ús de les mans i de la ment era l’objectiu perseguit per
Hall.
Un any més tard, al mateix hospital, Hall va organitzar un programa de formació per a infermeres i
treballadores socials que es basava en el treball manual com a tractament. Hall va ser coautor del
primer estudi sistemàtic dels efectes de l’ocupació sobre la salut mental, anomenat Study about Occupations for Invalids7, publicat el 1915.
Eleanor Clark Slagle, treballadora social que es va interessar pels efectes negatius que la inactivitat
provocava als malalts mentals, va organitzar l’any 1915 a Chicago la primera escola professional
per a terapeutes ocupacionals: The Henry B. Favill School of Occupations. La interdependència dels
components físic i mental va constituir la base de treball d’aquesta escola i van ser ingredients fonamentals per realitzar la teràpia a partir d’activitats manuals i activitats de lleure (balls, jocs, etc.)
Amb l’equilibri entre treball, joc i descans, Slagle continuava i perfeccionava la línia de treball dels
seus predecessors.
El doctor William Rush Dunton Jr. ha estat reconegut pels terapeutes ocupacionals com el pare de
la professió. En el camp de la psiquiatria, ja feia servir la teràpia ocupacional com a tractament dels
malalts mentals. L’any 1912 va dirigir el programa d’ocupacions i lleure del Sheppard and Enoch Pratt
Asylum de Baltimore, i tres anys més tard va publicar el primer text complet sobre la teràpia ocupacional, Occupational Therapy: a Manual for Nurses, on feia una sèrie d’indicacions com l’entrenament
dels processos mentals a partir de l’activitat manual, entre d’altres. El seu segon llibre, Reconstruction Therapy8, publicat el 1919, encara és un llibre de referència per als terapeutes ocupacionals.
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Rush va presidir la National Society for the Promotion of Occupational Therapy (Societat Nacional
per a la Promoció de la Teràpia Ocupacional), primera societat nord-americana de la disciplina,
creada l’any 1917 per ell mateix, juntament amb Eleanor C. Slagle, Susan Cox Johnson, Isabel G.

Newton i Thomas Bissel. Aquest fet està considerat com la creació de la teràpia ocupacional moderna i la base de la filosofia actual de la teràpia ocupacional, que promou l’ocupació com a mitjà
terapèutic.
Les primeres dècades del segle XX van ser testimoni de la implantació progressiva de la pràctica
de la teràpia ocupacional als Estats Units, la Gran Bretanya i el Canadà. Cal destacar el primer curs
universitari en teràpia ocupacional, a la prestigiosa universitat nord-americana de Columbia, juntament amb l’inici de nombrosos cursos a diferents escoles nord-americanes. L’impuls de la Societat
Nacional i la publicació de diversos tractats sobre teràpia ocupacional van contribuir a la promoció i
difusió de la professió en l’àmbit internacional.
Arran de la Primera Guerra Mundial, i com a conseqüència de la necessitat de rehabilitar el gran
nombre de ferits, es va introduir la teràpia ocupacional a diversos centres i hospitals psiquiàtrics britànics, seguint els models nord-americans. L’any 1925 va començar a treballar a la Gran
Bretanya la primera terapeuta ocupacional amb títol oficial, Margot Fulton, formada a Filadèlfia.
Cinc anys més tard, va obrir les seves portes la Dorset House, que va ser la primera escola britànica de la nova disciplina. De manera progressiva, la disciplina es va començar a aplicar en
diferents àmbits sanitaris, fonamentalment en el camp de la salut mental i en l’atenció als ferits
de guerra.
La crisi econòmica de la dècada de 1930 va comportar una sèrie de canvis en les estructures i el
funcionament de l’assistència sanitària, que va passar de ser considerada com un acte humanitari i
caritatiu a ser una font de recursos econòmics. La reducció del temps d’hospitalització i dels pressupostos sanitaris va repercutir directament en la teràpia ocupacional, que va desaparèixer o va quedar
relegada progressivament als programes dels hospitals i altres centres sanitaris.
El gran nombre de ferits de guerra que va provocar la Segona Guerra Mundial i l’envelliment progressiu de la població, amb l’aparició de noves malalties de tipus crònic o com a conseqüència de la
incapacitat dels malalts, van conduir al naixement d’una nova disciplina: la rehabilitació física, que
va suposar un canvi revolucionari en la medicina tradicional, i va contribuir decisivament a resoldre
el problema del tractament de persones dicapacitades.
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Durant els anys cinquanta, amb el sorgiment de la rehabilitació i el tractament de les malalties mentals mitjançant la psicoanàlisi als Estats Units, es va produir un canvi significatiu en la pràctica de la
teràpia ocupacional com a modalitat de tractament. Va recuperar paulatinament el seu paper dins
els equips de salut, a partir d’una adaptació a les noves condicions: va redefinir els seus conceptes
bàsics i va reelaborar-ne les aplicacions pràctiques.
Els professionals de la teràpia ocupacional van definir els dominis relatius a la seva disciplina, van
formular marcs de referència teòrics i van delimitar el cos epistemològic de la disciplina. Des de
1964 es van establir diverses iniciatives per part de diferents institucions i investigadors per tal
d’aconseguir aquests objectius. Una d’elles va ser la constitució de tallers de treball arreu dels Estats
Units per part de l’AOTA, amb la intenció de millorar la comprensió dels aspectes teòrics i les habilitats clíniques dels terapeutes ocupacionals10.
D’altra banda, i com a conseqüència de la reflexió profunda dels especialistes sobre la filosofia i
l’orientació de la teràpia ocupacional, les dècades de 1970 i 1980 van veure l’eclosió de la publicació
de nombrosos tractats teòrics, especialment els de la nord-americana Anne Cronin Mosey9 i la canadenca Mary Law11, que han esdevingut obres de referència per a les noves generacions de terapeutes
ocupacionals.

12.2. Els inicis de la teràpia ocupacional a Espanya
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La història de la teràpia ocupacional a Espanya està relacionada amb els antecedents de la pràctica de la rehabilitació social. El filòsof hispanoàrab Averroes ja va ressaltar els aspectes benèfics
de la teràpia ocupacional en el tractament de les discapacitats funcionals. Així mateix, la tradició
àrab en el tractament de la malaltia mental va provocar la fundació de nombrosos hospitals psiquiàtrics des de la primera meitat de la dècada del segle XV. L’any 1409 es va crear a València el
primer hospital d’Europa d’aquesta mena, al qual van seguir-ne d’altres a les ciutats de Saragossa,
Sevilla, Valladolid, Palma de Mallorca i Toledo. La filosofia de treball d’aquests centres ja deixava

entreveure allò que segles després van posar en pràctica Tuke, Pinel i altres precursors de la teràpia
ocupacional moderna.
Durant el regnat de Felip II, al segle XVI, es va crear la figura institucional del “pare dels pobres”, qui
s’encarregava de buscar ocupació als “aturats”, així com de l’atenció dels malalts i dels invàlids des
d’un punt de vista caritatiu i humanitari, íntimament relacionat amb la moral cristiana de l’època.
El rei Carles III va crear un pla de beneficència pública i, entre d’altres, l’Hospici de Madrid. L’any
1765 es va crear la primera Societat Econòmica d’Amics del País, que tenia, entre altres funcions,
la responsabilitat de la instrucció i l’educació dels infants abandonats amb la finalitat de reduir la
mendicitat.
Malgrat que no comptava amb el reconeixement com a professió, la teràpia ocupacional es va aplicar
de manera experimental i primitiva als hospitals psiquiàtrics. L’any 1877 es va aplicar per primera
vegada un tractament moral a l’hospital psiquiàtric de Ciempozuelos (Madrid). Aquest tractament,
ja recomanat per Pinel anteriorment, consistia a establir un ritme de vida regular i a donar al malalt
una ocupació d’acord amb les seves necessitats. En l’entorn rural d’una granja agrícola es van experimentar mètodes d’ergoteràpia, amb bons resultats.
En els àmbits legislatiu i jurídic, a finals del segle XIX i a principis del XX, es van aprovar una sèrie
de lleis i reials decrets i es van fundar entitats d’assegurances destinades a cobrir les necessitats
dels invàlids, accidentats, malalts i persones de la tercera edat. L’any 1922 es va crear l’Institut de
Reeducació Professional d’Invàlids del Treball. Pocs anys després, es van publicar dos decrets per
a l’educació i reeducació de minusvàlids (1926 i 1927) i l’any 1933 es va fundar la Caja Nacional de
Accidentes del Trabajo, centre específic per a la rehabilitació de víctimes d’accidents laborals.
Després del parèntesi de la Guerra Civil, que va suposar un fre al desenvolupament de les polítiques
sanitària i social en general, a la dècada de 1950 es va impulsar la disciplina de la rehabilitació. L’any
1957 es va crear el Patronat Nacional de Rehabilitació i Recuperació d’Invàlids i, posteriorment, el
Centre Nacional de Rehabilitació. Aquest centre preveia l’existència d’una unitat específica de rehabilitació, on s’hi incloïa un departament de teràpia ocupacional. La rehabilitació va ser reconeguda
com a especialitat mèdica l’any 1969. Posteriorment, el 1982, va ser aprovat el primer pla nacional
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de rehabilitació, que tenia com a objectiu principal evitar la invalidesa permanent mitjançant tractaments preventius, entre altres finalitats.
Pel que fa a la teràpia ocupacional moderna, aquesta disciplina va ser introduïda a mitjan anys
seixanta a Espanya per especialistes nord-americans i professionals espanyols que es van formar
als Estats Units i a la Gran Bretanya. L’any 1961, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va enviar
la terapeuta cubana Mercedes Abella a Nova York amb la intenció que assolís una formació que
posteriorment aplicaria a Espanya, amb l’elaboració del primer pla d’estudis per a l’ensenyament de
la teràpia ocupacional. Una altra de les pioneres va ser l’egarenca Anna Forns, formada a Liverpool.
A partir de l’experiència dels professionals britànics i nord-americans, es van organitzar tallers de
manualitats amb finalitats terapèutiques a l’Hospital de Sant Llàtzer de Terrassa, al mateix lloc on la
Creu Roja hi va instal·lar l’any 1990 la seva Escola Universitària.
La terminologia anglosaxona occupational therapy va ser traduïda literalment com a teràpia ocupacional, a diferència d’altres països amb tradició en la disciplina, com Alemanya, Àustria, França,
Països Baixos i Suïssa, on a finals del segle XX es va adoptar el terme ‘ergoteràpia’12 en substitució
del terme ‘teràpia ocupacional’, amb la intenció d’ampliar el camp d’acció de la professió.
L’any 1961 es va començar a estudiar teràpia ocupacional com a disciplina a Madrid, concretament
a l’Escola Nacional de Sanitat, i sis anys més tard els terapeutes ocupacionals es van agrupar en la
primera associació de terapeutes ocupacionals a Espanya, anomenada en un primer moment Associació Espanyola de Terapeutes Ocupacionals (AETO), i després Associació Professional Espanyola
de Terapeutes Ocupacionals (APETO). Aquesta va aconseguir, entre d’altres coses, que els estudis de
teràpia ocupacional fossin reconeguts el 1990 com a titulació universitària de grau mitjà, és a dir, la
diplomatura actual.
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Durant la dècada de 1970, la professió es va desenvolupar dins de l’àmbit de la geriatria, un dels
camps on els terapeutes han desenvolupat majoritàriament els seus coneixements. La figura del
terapeuta ocupacional es va incorporar llavors al servei de geriatria de l’Hospital de la Creu Roja de
Madrid, seguint el model britànic de rehabilitació geriàtrica. A començaments dels anys vuitanta,
la Creu Roja espanyola va experimentar un salt qualitatiu important, amb una obertura progressiva

vers nous camps d’actuació. La creació de centres de dia per al tractament de drogodependents, on
hi treballaven terapeutes ocupacionals, és un bon exemple d’adaptació de la institució a les noves
necessitats sociosanitàries. L’any 1984, dins del procés d’integració progressiva dels terapeutes ocupacionals al sector sanitari, es van incorporar amb la categoria de tècnics de rehabilitació a l’Organització Nacional de Cecs d’Espanya (ONCE).
A Catalunya, després del canvi de règim polític i del traspàs posterior de competències sanitàries i
socials, ja als anys vuitanta, es van desenvolupar programes d’atenció geriàtrica i de rehabilitació
domiciliària on el terapeuta ocupacional va tenir un paper destacat. Posteriorment, a la dècada dels
noranta, els primers terapeutes ocupacionals es van incorporar al mercat laboral en els serveis de
salut mental i rehabilitació d’hospitals i centres sanitaris, entre els quals destacaven l’Hospital de la
Vall d’Hebron —dins

la seva àrea de traumatologia i rehabilitació—, l’Escola d’Educació Especial de
l’Associació de Paralítics Cerebrals d’Espanya (Aspace), continuadora de la tasca realitzada al Centre
Pilot Arcàngel Sant Gabriel a Barcelona des de l’any 1966, i l’Institut Guttman, hospital de referència
en la rehabilitació integral de les persones amb lesió medul·lar, dany cerebral o una altra gran discapacitat física d’origen neurològic.
El reconeixement progressiu i l’arrelament de la professió a l’entorn sociosanitari espanyol durant els
darrers quinze anys es fa palès en un augment en el nombre de professionals i en què, en l’actualitat,
tots els grans hospitals i centres sanitaris espanyols compten amb una unitat de teràpia ocupacional. Aquestes unitats, en general, gaudeixen de bona salut i es troben en procés d’expansió.
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13. La formació en teràpia ocupacional
Malgrat que la teràpia ocupacional era, durant la segona meitat del segle XX, una professió sociosanitària amb una certa tradició a Espanya i Catalunya, amb un nombre considerable de persones
que s’hi dedicaven des de feia més d’un segle sota una altra denominació, no va ser fins l’any 1990
que no es va incorporar al camp sociosanitari espanyol com a professió amb estudis universitaris
homologats en forma de diplomatura.1
Altrament, tampoc no es tractava d’una formació nova a Espanya, ja que prèviament a l’inici de la
diplomatura universitària, els seus estudis es van impartir durant 25 anys a Madrid, concretament
a l’Escola de Teràpia Ocupacional, posterior Escola Nacional de Teràpia Ocupacional (ENTO), filial de
l’Escola Nacional de Sanitat (ENS). Aquests estudis van ser reconeguts oficialment l’any 1964 segons
el Decret 3097/64 de 24 de setembre del Ministeri de la Governació. Reglamentats finalment l’any
1967, s’exigia el títol de batxiller superior o equivalent per accedir als tres anys de què constava la
seva formació.

13.1. De l’Escola de Teràpia Ocupacional als estudis universitaris
La primera promoció de teràpia ocupacional a Espanya va iniciar els estudis sota la direcció del doctor Heliodoro Ruiz l’any 1962 a Madrid, a les instal·lacions de l’actual Hospital de la Princesa, origen
de la posterior Escola de Teràpia Ocupacional. Formada per un total de 13 alumnes, i tot i que el curs
inicialment va tenir una durada de sis mesos, aviat els estudis van ser de tres anys, amb un conjunt
de 2.400 hores dedicades a l’aprenentatge dels aspectes teòrics i 1.200, a la realització de les pràctiques en el moment de màxim desenvolupament de l’ENTO.
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L’Escola de Teràpia Ocupacional, pionera i única a Espanya durant gairebé tres dècades, des del primer moment va adaptar els seus programes als de la Federació Mundial de Terapeutes Ocupacionals
(World Federation of Occupational Therapists, WFOT) i va mantenir el contacte amb aquesta federació i altres organismes internacionals de l’especialitat. Un cop reglamentats els seus estudis, l’any
1971 tant l’Escola de Teràpia Ocupacional com el seu pla d’estudis van ser reconeguts per la mateixa
WFOT, organisme adscrit a l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ja que aquesta institució va
admetre que el seu nivell acadèmic ja assolia els mínims exigits. Els seus més de vuit-cents alumnes titulats distribuïts en 35 promocions van ser reconeguts des d’aquell moment als 34 països que
formaven part de la WFOT.
D’acord amb el Reial decret 2001/1980, aprovat el 1980, l’ENTO va centrar els seus objectius en la
formació de personal especialitzat per poder aplicar les tècniques de la teràpia ocupacional i per tal
de cobrir les necessitats als centres sanitaris on calgués la seva col·laboració tècnica. Una altra finalitat de l’Escola de Teràpia Ocupacional era la d’organitzar cursos de postgrau per a l’especialització
i perfeccionament científic del personal titulat.2
Per la seva banda, l’Associació Espanyola de Terapeutes Ocupacionals (AETO), constituïda l’any 1967
i reconvertida en Associació Professional Espanyola de Terapeutes Ocupacionals (APETO) vint anys
més tard, va iniciar diferents activitats durant els anys vuitanta per aconseguir que la formació dels
terapeutes ocupacionals assolís la categoria de titulació de grau mitjà. L’any 1980 es van encetar
diverses campanyes de promoció de la figura del terapeuta ocupacional adreçades als responsables
del Ministeri de Sanitat i del Consell d’Universitats. Per aquesta raó, l’AETO va sol·licitar els plans
d’estudis de diferents països on ja s’impartia la matèria de teràpia ocupacional, com Itàlia, Bèlgica i
França, per tractar d’adaptar el pla d’estudis aleshores vigent a Espanya a un rang superior.
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La Llei de reforma universitària de l’any 1983 va disposar que el Govern, a proposta del Consell
d’Universitats, havia d’establir els títols de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal. Com a
conseqüència d’aquesta llei, tres anys més tard l’esmentat Consell va crear uns grups de treball per
estudiar el procés de reforma dels estudis universitaris. Alguns professionals de la teràpia ocupacional van formar part d’aquests grups, entre els quals van tenir un paper destacat Alberto Ubago,
Carmen Díez, María José Román, Alicia Chapinal i Elena Díaz, entre d’altres especialistes. Aquests

Font: Arxiu EUIT.
Estudiants de Diplomat
Universitari de Teràpia
Ocupacional.
1ª promoció. 1993-96.
Acte de Graduació

grups van concloure introduir la teràpia ocupacional dins de la categoria de les Ciències de la Salut
i l’any 1987 van presentar l’informe definitiu sobre el títol de diplomat en teràpia ocupacional al
Consell d’Universitats.
Mitjançant el Reial decret 1420/1990 del 26 d’octubre, la teràpia ocupacional es va convertir en
titulació universitària de grau mitjà, i va passar a dependre directament del Ministeri d’Educació.
Per Reial decret de 20 de novembre de 1990 es va crear, en l’àmbit estatal, l’ensenyament de teràpia
ocupacional. La disciplina es va definir al BOE com “l’actuació que a partir d’una activitat ocupacional tendeix a potenciar i suplir funcions físiques i psíquiques disminuïdes o perdudes i a orientar i
estimular activitats físiques i psíquiques”.
Finalment, i per resolució de 3 de novembre de 1992 de la Universitat Complutense de Madrid, es va
publicar el primer pla d’estudis universitari per a l’obtenció del títol de diplomat en teràpia ocupa
cional. Aquell mateix any també es van definir els àmbits d’actuació del terapeuta ocupacional, que
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se centraven sobretot en aspectes relacionats amb geriatria, psiquiatria, rehabilitació, drogodependències i pediatria, tant al camp sanitari i clínic com a l’educatiu.
A partir d’aquell moment, històric per a la professió, es van crear una sèrie d’escoles sota el control
del Consell d’Universitats. La primera es va crear l’any 1991 a la Universitat de Saragossa, integrada a
l’Escola Universitària de Ciències de la Salut. Un any més tard va seguir el mateix camí la Universitat
Complutense de Madrid, dins de la seva Facultat de Medicina, i després s’hi van afegir simultàniament
el Centre d’Estudis Universitaris de Talavera de la Reina, actualment Escola Universitària amb diplomatura en teràpia ocupacional dependent de la Universitat de Castella-La Manxa, i l’actual Escola
Universitària Creu Roja (en aquell moment Escola Universitària d’Infermeria) de Terrassa, adscrita a
la Universitat Autònoma de Barcelona, que va iniciar els estudis de teràpia ocupacional l’any 1993.
L’any 1996, a proposta de l’APETO, es va aprovar la revalidació dels títols obtinguts a l’antiga ENTO,
centre pioner que va tancar definitivament les seves portes el curs 1996-97. El mateix any, l’APETO va
publicar el seu primer llibre, Manual de técnicas grupales de creatividad y comunicación para terapeutas
ocupacionales3, i juntament amb l’Institut Nacional de Serveis Socials (INSERSO), després anomenat
Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO), l’associació va publicar el resum de les ponències del
V Congrés Europeu de Teràpia Ocupacional, el primer que es va celebrar a Espanya, concretament a
Madrid l’any 1996.
Des del moment en què es va aprovar la implantació del estudis de teràpia ocupacional a la universitat espanyola, l’ensenyament de la matèria es va multiplicar a tot el territori espanyol. Durant els
anys noranta es van iniciar els estudis de teràpia ocupacional a diverses universitats, com la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid, l’Escola Universitària de la Corunya, la Universitat d’Extremadura, la
Universitat de Salamanca o la Universitat Alfonso X el Sabio, entre d’altres, fins arribar a un total de
16 escoles on l’any 2005 s’impartien els estudis de la matèria.
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L’any 1993, a Catalunya hi havia entorn de 25 terapeutes ocupacionals per a una població de 6 milions d’habitants, la meitat dels quals eren estrangers. Aquest dèficit es va tractar de corregir amb
la implantació d’estudis universitaris a l’Escola Universitària Creu Roja i posteriorment a l’Escola
Universitària de Ciències de la Salut de la Universitat de Vic, creada l’any 1997 per iniciativa d’An-

na Bonafont, antropòloga i infermera especialista en el desenvolupament del model sociosanitari
d’atenció a les persones amb dependència, qui va posar en marxa el projecte en col·laboració amb la
terapeuta ocupacional Susana Alarcón.
El curs 2005-06 la diplomatura de teràpia ocupacional s’impartia en les següents universitats es
panyoles:
1. Universitat de Saragossa
Escola Universitària de Ciències de la Salut
URL: www.unizar.es

7. Universitat de la Corunya
Facultat de Ciències de la Salut
URL: www.udc.es

2. Universitat Complutense de Madrid
Facultat de Medicina
URL: www.ucm.es

8. Universitat de Vic (Barcelona)
Escola Universitària de Ciències de la Salut
URL: www.uvic.es

3. Universitat Autònoma de Barcelona
Escola Universitària Creu Roja
URL: www.uab.es

9. Universitat Alfonso X el Sabio (Madrid)
Facultat de Ciències de la Salut
URL: www.uax.es

4. Universitat de Castella-La Manxa
Centre d’Estudis Universitaris de Talavera
URL: www.uclm.es

10. Universitat de Granada
Escola Universitària de Ciències de la Salut
URL: www.ugr.es

5. Universitat Rey Juan Carlos (Madrid)
Facultat de Ciències de la Salut
URL: www.urjc.es

11. Universitat de Salamanca
Facultat de Psicologia
URL: www.usal.es

6. Universitat d’Extremadura (Càceres)
Escola Universitària d’Infermeria
i Teràpia Ocupacional
URL: www.unex.es

12. Universitat Europea de Madrid
Facultat de Ciències de la Salut
URL: www.uem.es
155

13. Universitat Autònoma de Madrid
Centre Superior d’Estudis Universitaris
La Salle
URL: www.uam.es
14. Universitat Miguel Hernández
Facultat de Medicina
UEL: www.umh.es

15. Universitat de Burgos
Facultat d’Humanitats i Educació
URL: www.ubu.es
16. Universitat Catòlica de San Antonio (Múrcia)
Facultat de Ciències de la Salut,
l’Activitat Física i l’Esport
URL: www.ucam.edu

13.2. La diplomatura en teràpia ocupacional a Terrassa
L’envelliment progressiu de la població que ja s’endevinava els darrers anys de la dècada dels vuitanta va suposar un augment de la importància de la geriatria en l’àrea sociosanitària. Lena Ferrús,
directora de l’Escola d’Infermeria de la Creu Roja entre els anys 1986 i 1994, es va interessar pel tema
de la teràpia ocupacional (‘ergoteràpia’ en alguns països) dins de l’àmbit de la geriatria a altres països. Per aquest motiu, quan es va aprovar la diplomatura en teràpia ocupacional a Espanya, amb una
certa perspectiva de futur i i també amb la intenció d’obrir un altre camp dins de l’àmbit universitari,
Ferrús es va posar en contacte amb especialistes procedents de diferents formacions.
Aleshores, la directora de l’Escola Universitària d’Infermeria de la Creu Roja va proposar a Ricard
Gutiérrez, president de la Creu Roja a Catalunya, iniciar els estudis de la matèria a Terrassa i, el 30
d’abril de 1993, la Junta de Govern de la UAB va acordar que l’Escola impartís també la diplomatura
en teràpia ocupacional.
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Amb el precedent de la terapeuta pionera a Catalunya, Anna Forns, formada al Regne Unit i que ja
desenvolupava tasques com a terapeuta a l’Hospital de Sant Llàtzer, situat al mateix lloc on ara hi
ha l’Escola Universitària, a Terrassa, Lena Ferrús va formar un equip de terapeutes. Ho va fer amb
Betsabé Méndez, l’actual cap d’estudis de la diplomatura en teràpia ocupacional, de nacionalitat

colombiana i formada a la Universitat Nacional de Colòmbia, procedent de l’Institut Guttman i establerta a Catalunya des de 1979; Teresa Elorduy, formada a l’Escola Nacional de Teràpia Ocupacional
de Madrid i amb experiència professional al centre pilot barceloní Arcàngel Sant Gabriel, el primer
centre d’atenció a la paràlisi cerebral que es va crear a Espanya, i Bàrbara Roller, terapeuta ocupacional alemanya amb una àmplia experiència en salut mental, que treballava en educació especial al
mateix centre que Elorduy.
Les tres especialistes van formular un pla d’estudis segons un pla previ elaborat anteriorment pel
Ministeri d’Educació, que es va posar en pràctica el curs 1993-94, el primer en què es van impartir
els estudis de teràpia ocupacional a l’Escola Universitària d’Infermeria Creu Roja de Terrassa. Amb un
professorat format en la seva major part a l’estranger, com l’esmentada Forns, amb una bibliografia
i unes fonts d’informació anglosaxones, i la filosofia de treball ocupacional dels especialistes dels
Estats Units, el Regne Unit i Suècia, entre d’altres països pioners, es van iniciar els estudis de teràpia
ocupacional a l’Escola d’Infermeria Creu Roja, ubicada des de l’any 1990 a Terrassa.
Com a membre fundador de la European Network of Occupational Therapy in Higher Education
(ENOTHE), xarxa creada l’any 1995 amb la finalitat d’unificar els programes educatius de teràpia
ocupacional en l’àmbit europeu, l’Escola també va mantenir des del començament de la diplomatura
relacions amb terapeutes docents de l’àmbit estatal, que van culminar en la celebració a Terrassa de
les Primeres Jornades Estatals de Docents de Teràpia Ocupacional, l’any 2001.
Des del primer moment, es va cercar un perfil d’alumne capaç d’adaptar-se a la situació de la teràpia ocupacional a Catalunya; per això es va orientar la seva intervenció pel que fa a l’ocupació de la
persona i al context en què es desenvolupava. L’alumne havia d’adquirir coneixements de les àrees
biològiques, psicològiques i socials i, al mateix temps, tractar de comprendre el significat i l’abast
de la limitació que una disfunció, discapacitat o minusvalidesa podia ocasionar a la vida quotidiana
del pacient.
Als primers cursos ja s’hi matriculaven entorn de 50 alumnes4 i des de llavors la demanda de places no va deixar d’augmentar, per la qual cosa va ser necessària una ampliació progressiva de les
instal·lacions. En aquells dies, la teràpia era molt desconeguda i principalment se centrava en la
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rehabilitació dels malalts o accidentats per a la seva reinserció a l’entorn sociolaboral. Les tasques
es desenvolupaven en l’àmbit de les mútues de treball i en alguns —pocs— centres sanitaris, com
l’Hospital de la Vall d’Hebron i l’Institut Guttman, on ja comptaven amb equips de terapeutes. Lena
Ferrús es va posar en contacte amb altres centres hospitalaris per tal que acceptessin alumnes de
l’Escola per realitzar pràctiques.
Amb el pas del temps, la teràpia ocupacional va guanyar terreny i es va situar en vies de ser reconeguda, especialment dins del camp de la salut mental, la geriatria i la pediatria. A partir d’aquesta
filosofia, el primer curs del pla d’estudis de l’Escola Universitària Creu Roja se centrava en aspectes
teòrics, coneixements del cos humà, filosofia i orígens de la teràpia ocupacional, etc. Es pretenia
que l’alumne arribés a conèixer els conceptes del procés salut-malaltia i de disfunció física, així com
identificar les necessitats de la persona discapacitada i el seu entorn. Durant el segon any es posava
un èmfasi especial en el coneixement i el tractament de les disfuncions i alteracions des de la medicina, és a dir, en el coneixement de la psicopatologia quirúrgica i mèdica i dels principals models
teòrics utilitzats per abordar-los en teràpia ocupacional. El darrer curs, de caire més pràctic, girava
entorn a les aplicacions terapèutiques, és a dir, es plantejaven programes d’intervenció de la teràpia
ocupacional a partir dels principals marcs de referència.
L’any 1994 la nova directora de l’Escola, Mireia Tarruella, va iniciar els contactes amb centres de salut
mental perquè les següents promocions de terapeutes ocupacionals hi poguessin realitzar pràctiques.
Al curs 1994-95 ja van tenir lloc pràctiques clíniques en centres sanitaris on ja existia la figura del
terapeuta ocupacional, com l’Hospital de la Vall d’Hebron. L’any següent va acabar els seus estudis la
primera promoció de la diplomatura en teràpia ocupacional, i es van fer pràctiques a centres de salut
mental, on no hi havia professionals de la disciplina, amb resultats satisfactoris per a ambdues parts.
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El curs 1996-97 es van fer estades pràctiques en diferents hospitals psiquiàtrics, com la Clínica
Mental Santa Coloma, així com a diversos centres de dia i comunitats terapèutiques. El mateix curs
també es van fer estades pràctiques, anomenades “Estades pràctiques II” per diferenciar-les de les
anteriors, en l’àrea de la rehabilitació física amb terapeutes ocupacionals que ja hi treballaven, com
el prestigiós Institut Guttman, l’Hospital Germans Trias i Pujol “Can Ruti”, l’Hospital Sant Joan de Déu
o la Mútua Asepeyo, entre d’altres.

Així mateix, des del començament de la diplomatura ja es van iniciar programes d’intercanvi entre els
terapeutes docents de l’Escola i algunes escoles universitàries europees amb trajectòries curriculars
semblants, com l’Escola de Teràpia Ocupacional de la Universitat de Göteborg, la Brunel University de
Londres i l’Escola belga Artevelde Hogeschool-Gent. El 1998 es van portar a terme els primers programes d’intercanvi d’alumnes Erasmus/Sòcrates amb les esmentades universitats. En general, l’experiència va ser positiva i enriquidora per a ambdues parts, i es van realitzar pràctiques clíniques interessants.5
Paral·lelament, terapeutes docents de l’Escola van participar al curs internacional The use of Creative
Expression in Occupational Therapy (L’ús de l’expressió creativa en teràpia ocupacional), celebrat a Bèlgica i coordinat per l’Escola belga Artevelde Hogeschool-Gent, anteriorment anomenada East-Flanders Catholic Institute of Higher Education in Health Care. Al curs, celebrat anualment a la localitat
belga de Dworp, hi van assistir estudiants de l’Escola per primer cop l’any 2000.
D’altra banda, a començaments del segle XXI, l’Escola mantenia relacions regulars amb altres universitats de l’Estat espanyol, a través de la Conferència Nacional de Directors d’Escoles Universitàries
de Teràpia Ocupacional, de la qual és membre fundador. En conseqüència, també des de Terrassa es
van intentar promoure intercanvis d’alumnes amb altres universitats, amb la signatura d’acords, des
de l’any 2000, amb la Universitat de Saragossa, la Universitat Complutense i la Universitat Rey Juan
Carlos I de Madrid, dins del marc del programa Sèneca.
Respecte a la inserció laboral de les primeres promocions de terapeutes, durant els darrers anys
de la dècada de 1990 es van anar introduint en àmbits on abans no hi havia la figura del terapeuta
ocupacional, especialment en el terreny de la salut mental. Els diplomats i diplomades van cobrir les
places vacants en l’àmbit de la geriatria, concretament en centres sociosanitaris, residències de la
tercera edat i també en rehabilitació física i domiciliària, tot i que es va pretendre des d’un primer
moment ampliar l’espectre de sortides laborals cap a la reinserció sociolaboral, la pediatria, la modificació i adaptació en l’àmbit tècnic de l’entorn domiciliari, els ja esmentats centres de salut mental
i, sobretot, els centres ocupacionals.
Segons el pla d’estudis vigent des de l’any 2000, molt semblant al que va posar en marxa el primer
equip de terapeutes de l’Escola, la teràpia ocupacional estava estructurada l’any 2005 com uns estu-
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Pla d’estudis de l’any 2000
Primer curs
ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
Activitats de la vida diària i activitats ocupacionals 45
Anatomia i fisiologia
10
Cinesiologia
7
Psicologia general i evolutiva
8
Fonaments de teràpia ocupacional I
4,5
Salut pública
6
Sociologia
5

OPTATIVES
Bioestadística
Anglès
Introducció a la pedagogia
Sexualitat i discapacitat

6
6
4,5
4,5

OPTATIVES
Dinàmica de grups
Psicomotricitat

4,5
6

Segon curs
ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
Afeccions mèdiques i afeccions quirúrgiques
Psicopatologia
Geriatria
Fonaments de teràpia ocupacional II
Estades pràctiques I
Desenvolupament de les capacitats funcionals
Inserció sociolaboral
Ortesi, adaptacions i ajudes tècniques

20
9
5
7
5
4,5
4,5
6

Tercer curs
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ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
Estades pràctiques II
Teràpia ocupacional aplicada en discapacitats
físiques
Teràpia ocupacional aplicada en pediatria
Teràpia ocupacional aplicada en salut mental
Administració i gestió sanitària

21
8
5,5
7,5
4,5

OPTATIVES
Informàtica aplicada
Relacions humanes
Comunicació i documentació
en teràpia ocupacional
Educació per a la salut
Pràctica específica

4,5
6
5
4,5
5

dis universitaris de primer cicle, amb una durada de tres cursos acadèmics. La càrrega lectiva era de
207 crèdits i cada crèdit equivalia a 10 hores lectives aproximadament.6
Amb relació a les sortides laborals, a la dècada del 2000, el terapeuta ocupacional podia treballar
en coordinació amb altres professionals de l’entorn, com metges, psicòlegs, infermers, logopedes,
fisioterapeutes i mestres, en:
• Hospitals (generals, psiquiàtrics, geriàtrics, pediàtrics)
• Serveis sociosanitaris
• Mútues d’accidents de treball
• Centres ocupacionals
• Centres especials de treball per afavorir la inserció de persones amb discapacitats
• Centres d’educació especial
• Centres d’atenció primària
• Centres de rehabilitació (física, psíquica, geriàtrica)
• Centres d’assessorament en aspectes tècnics (modificació de l’entorn)
• Programes de rehabilitació domiciliària
• Programes de rehabilitació geriàtrica
• Programes d’atenció a drogodependents
• Programes per a marginats socials
Des dels seus inicis com a estudis universitaris, l’ensenyament de la disciplina va experimentar un
increment constant en el nombre d’alumnes, encara que minoritari en comparació amb els estu
diants d’infermeria. D’altra banda, es va produir un avenç notable amb relació a la quantitat i la qualitat dels estudis, amb la creació de programes de postgrau, els quals no tenien continuïtat un cop
es finalitzaven els estudis a causa del lent increment de les sortides professionals dels terapeutes
diplomats.
De la mateixa manera, els darrers anys del segle XX es va desenvolupar un codi deontològic per
delimitar el camp d’actuació del terapeuta ocupacional, encara relativament poc definit fins aquell
moment. Dins de les fites assolides als diferents àmbits de la professió, es va produir aquells anys
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un augment notable en el nombre de treballs publicats sobre la matèria, especialment sobre els seus
orígens, impulsats en part per la cerca d’una identitat professional.
Pel que respecta a les funcions del terapeuta ocupacional, hi havia una certa controvèrsia que l’APETO va intentar aclarir l’any 1998, amb la publicació d’una definició de la disciplina que pretenia divulgar el rol i el perfil del terapeuta ocupacional: “Teràpia ocupacional és una professió sociosanitària
que, mitjançant la valoració de les capacitats i problemes físics, psicològics i socials de l’individu
pretén, amb un tractament adient, capacitar el pacient perquè aquest assoleixi el major grau d’independència possible a la seva vida diària. I tot això mentre es recupera de la seva malaltia o s’adapta
a la seva discapacitat”.
D’altra banda, l’Associació Professional de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (APTOC), creada el
1995, va impulsar la creació d’un col·legi professional per tal de cobrir les diferents necessitats dels
terapeutes ocupacionals en l’àmbit jurídic, laboral, etc. En contacte amb altres associacions professionals i entitats universitàries, des de l’APTOC també es va intentar crear una federació d’associa
cions d’àmbit estatal. Un altre fet que cal destacar és l’establiment, des de l’associació, de contactes
amb altres col·lectius professionals, com els fisioterapeutes.
Amb relació als estudis pròpiament dits, tot i que a principis del segon mil·lenni hi havia una àmplia
oferta per estudiar la disciplina a Espanya, només la diplomatura de teràpia ocupacional de l’Escola
Universitària de la Creu Roja havia estat reconeguda per la WFOT. De prestigi internacional i referència de les altres escoles espanyoles, portava a terme una tasca acadèmica excel·lent, tant en l’àmbit
teòric com en el pràctic, feina que va quedar recollida en un document intern en què s’avaluava
l’ensenyament de la matèria a Terrassa durant els primers anys.7
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Publicat l’any 2003, aquest informe es proposava una sèrie d’objectius a partir de les fites aconse
guides i de les mancances existents. Un dels primers i prioritaris va ser la promoció i la divulgació de
la professió, encara molt desconeguda a Catalunya i al conjunt de l’Estat espanyol, dins dels àmbits
sociosanitaris i educatius. Com a fet positiu, cal destacar que des dels primers anys d’ensenyament
de la teràpia ocupacional, l’Escola —com a membre de l’esmentada ENOTHE i en constant col·laboració amb altres entitats europees i estatals— va impulsar la participació i col·laboració en activitats

per al desenvolupament i reconeixement de la professió, tant en l’àmbit acadèmic com en el laboral.
Un altre aspecte en què els professionals van posar més èmfasi va ser crear, i després ampliar, l’oferta
de cursos de postgrau de teràpia ocupacional, d’acord a les necessitats dels professionals i, sobretot,
a la demanda laboral i ocupació dels titulats.
La disponibilitat de centres de pràctiques específiques per a teràpia ocupacional va ser un dels punts
més importants des del començament i, alhora, difícil per completar-ne l’ensenyament. Tenint en
compte la poca quantitat de centres existents a Catalunya amb la figura del terapeuta ocupacional
i la limitació d’aquests centres a uns àmbits de treball molt concrets, els professionals docents de
Terrassa van proposar que les pràctiques es realitzessin en centres on hi hagués com a mínim un
terapeuta ocupacional.
De manera paral·lela a l’avaluació interna de l’ensenyament de la matèria i al replantejament dels
seus objectius, l’Escola va treballar els primers anys del segle XXI en la promoció de la teràpia ocupacional a partir de l’organització de seminaris i actes relacionats amb la disciplina, la publicació
d’informacions relatives a la disciplina als diferents mitjans de comunicació, etc. Tot i aquest esforç,
encara restava un llarg camí en la implantació a tots els àmbits de la professió en la nostra societat.
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14. Cap a un canvi acadèmic i professional
Com informació preliminar aquest capítol, i havent realitzat una revisió històrica de l’aportació de
professionals que l’Escola a fet a la societat, segons les dades que disposem, des del 1918 al 2018
s’han format 4.473 infermeres1 i 2.011 infermeres han realitzat estudis de postgrau i/o màster. Pel
que fa a Teràpia Ocupacional, des del 1993 que s’inicien els estudis fins al 2018, l’Escola ha format
a 925 terapeutes ocupacionals i 148 terapeutes ocupacionals han realitzat estudis de postgrau. Per
altre banda, cal esmentar que del 1979-1986, es varen formar 485 auxiliars i tècnics sanitaris (veure
annex 1. Relació de dades d’estudiants segons estudis).
Així, la tercera edició s’inicia a partir del juny de 2006, quan l’Escola Universitària Creu Roja (EUCR)
celebra el desè aniversari de la primera promoció de Diplomats en Teràpia Ocupacional (DTO), una
disciplina novella a Catalunya, ja que EUCR va ser la primera Escola a Catalunya en impartir aquesta
formació i actualment només l’EUIT i la Universitat de Vic la imparteixen.
Pel que fa a Infermeria, el 2006 va finalitzar l’onzena promoció de Diplomats Universitaris d’Infermeria (DUI) a l’EUCR i el 2010 quan tanca l’Escola Universitària de Santa Madrona passa a ser
l’Escola amb més anys d’antiguitat a Catalunya formant infermeres. El 2018 hi ha a Catalunya 9
universitats que imparteixen el Grau en Infermeria amb un total de 19 centres entre unitats docents
i escoles adscrites.

1 En la 3a edició s’utilitza la forma femenina infermera o infermeres per referir-nos de forma indistinta tant als infermers com a les infermeres, en singular o plural.
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14.1. De l’abans a l’ara en la professió infermera
(Diàleg entre Agustina, infermera de la Creu Roja de la promoció 1944/1947 i Sara, infermera de l’EUIT de la
promoció 2012/2016. Aportació de Teresa Sánchez Roca).
Sara: Agustina, és emocionant poder-te explicar que vaig formar part de la primera promoció de cursos de
Grau en Infermeria. Van ser quatre anys intensos on l’Escola em va oferir el marc ideal per aprendre i fer les
pràctiques necessàries per a la meva formació. Les expectatives de feina són bones i tinc la intenció de doctorar-me i fer recerca.
Agustina: Em reconec en la teva il·lusió. Imagina’t, nosaltres vam formar part de les promocions d’Infermeres
Professionals, una professió que obria un nou camp en l’activitat de la dona i que cobria la necessitat, cada
dia més acusada, de tenir personal apte per l’assistència de malalts i de cura d’infants...
Sara: La vostra dedicació va iniciar un camí sense retorn cap a una tasca que en un principi només podien
desenvolupar les dones i que es dirigien sobretot a la cura de malalties i ferits de guerra. Ara les necessitats han canviat. Dones i homes es formen com a infermeres i terapeutes ocupacionals. I s’ha avançat
tant, en el camp de la salut..., les epidèmies infantils s’han superat pràcticament totes. En aquest sentit,
fem una important feina de prevenció. Tenim un gran sector de població envellida que demana un altre
tipus de treball assistencial. Tant les infermeres com les terapeutes ocupacionals s’ocupen de les seves
necessitats.
Agustina: Homes i dones infermeres? Terapeutes que s’ocupen de les necessitats de la gent gran? Malalties infantils desaparegudes? Em parles de fets que em semblen increïbles..., s’ha avançat molt i no us heu d’aturar.
Nosaltres no ho vam fer i mireu fins on heu arribat.
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Sara: Els estudis s’han especialitzat; s’han convertit en estudis superiors, estudis universitaris. Els canvis
són constants perquè el món va molt de pressa..., les infermeres tenim més competències i tant les infermeres com les terapeutes ocupacionals som professions independents amb plena autonomia per prendre
decisions.

Agustina: en la meva època, just després de la Guerra Civil, els plans d’estudi es van anar uniformitzant i
teníem una gran dependència del metge, com m’agradaria ser-hi...
Sara: D’alguna manera, hi ets, Agustina.
En aquests darrers anys, els canvis més significatius en el context acadèmic sens dubte han estat
el pas del Diplomat Universitari al Grau que s’explica posteriorment i que parteix de la Llei Orgànica
6/2001 de 21 de desembre1.
En el context professional hi ha diferents elements que estan fent canviar el panorama professional de les infermeres en els últims anys i que fan millorar el seu posicionament en l’espai professional.
Sens dubte que el canvi a Grau Universitari ha estat un d’aquests elements que probablement veurem els seus fruits en un futur pròxim, i que obre la porta a posicionar-nos en recerca.

Font: Arxiu EUIT.
Equip docent del
Grau en Infermeria.
Curs 2015-16
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El Reial Decret 450/2005, de 22 d’abril, sobre les especialitats d’infermeria2, reobre l’espai de formació via Ministerio de Sanidad y Consumo amb la possibilitat que les infermeres un cop finalitzats els
estudis de DUI puguin obtenir el títol d’infermera especialista mitjançant la realització d’una residència de 2 anys en una unitat docent acreditada i prèvia prova d’accés en l’àmbit estatal.
També, el reajustament pressupostari del sistema sanitari durant la crisi econòmica que s’inicia a finals de la dècada del 2000 fa obrir nous escenaris per les infermeres amb nous rols i lideratges, com és
la coordinació i gestió de casos entre molts d’altres, prenent rellevància la infermera de pràctica avançada com una forma de destacar a les infermeres expertes en àmbits concrets de la pràctica clínica.
El treball del col·lectiu professional per legalitzar la prescripció infermera ha estat també un dels
cavalls de batalla que encara no hem pogut superar i que tot el col·lectiu ha estat i continuar pressio
nant al Govern de la Generalitat i al Consejo General de Colegios Profesionales de Enfermeria de España
per posar ordre i normativitzar la prescripció.

14.2. Deu anys de Teràpia Ocupacional i mirada endavant
La primera promoció de Diplomats en Teràpia Ocupacional va ser la promoció 1993/94 - 1996/97 i el
6 de juny de 2006 es va celebrar el 10è aniversari de la primera promoció de DTO a la Sala d’Actes del
rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la celebració hi van ser convidats Lluís Ferrer, el
rector de la UAB, el president de la Creu Roja a Barcelona, en Josep Marqués, l’alcalde de Terrassa, en
Pere Navarro i les creadores i promotores de la diplomatura de Teràpia Ocupacional a l’Escola, Lena
Ferrús, Betsabé Méndez, Bàrbara Roller i Teresa Elorduy.
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Mireia Tarruella, aleshores directora de l’EUCR, va remarcar en aquella ocasió que l’aprovació de la
nova Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència3,
que s’estava començant a desplegar, obria un important àmbit laboral per als professionals de la
Teràpia Ocupacional.

Font: Arxiu EUIT.
Equip docent del
Grau en Teràpia
Ocupacional.
Curs 2016-17

I mentre la Teràpia Ocupacional anava obrint-se camí en una societat que cada cop tenia més necessitat d’aquesta atenció, el pla d’estudis de l’Escola s’anava dirigint cap a una europeïtzació en les
titulacions que demanava canvis en les estructures més bàsiques de l’ensenyament.
A la memòria del curs 2006-074, Mireia Tarruella, esmentava el treball que tot l’equip docent estava
elaborant en l’aplicació de competències generals en diferents assignatures per anar fent camí cap
a l’Espai Europeu d’Educació Superior. S’iniciava el camí cap al Pla Bolonya i això obria grans expectatives per a la professió.
La renovació de l’acreditació pels estudis de DTO per la World Federation of Occupational Therapy
(WFOT)5 va ser un motiu de satisfacció. En aquell moment era l’únic centre universitari de l’Estat
espanyol que gaudia d’aquest honor.
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En el segle XXI, els nous paradigmes i tendències relacionats amb el model social de la discapacitat,
la pràctica basada en l’evidència i l’envelliment actiu entre d’altres obria un camp als terapeutes
ocupacionals per aportar elements importants al benestar i a la salut de les persones.
Però tot i els esforços per fer evident el valor afegit que aporta el/la terapeuta ocupacional, tant des
del vessant acadèmic com professional, encara el 2018 es continua lluitant perquè la professió es
reconegui des de les estructures de planificació i de gestió del sistema sanitari, social i educatiu. Un
clar exemple és el treball col·laboratiu, que en els darrers anys l’EUIT, la Universitat de Vic i el Col·
legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) estan realitzant per fer significativa
l’aportació de la teràpia ocupacional en els diferents entorns convidant a persones rellevants de les
estructures esmentades.

14.3. Els estudis de Grau Universitari
Els estudis de Grau Universitari s’emmarquen en l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES)
que parteix de les declaracions de la Sorbona (1998), de Bolonya (1999) i el comunicat de Praga
(2001)6. Aquest canvi exigeix una nova adaptació dels currículums pel que fa a l’estructura, als continguts i la definició de competències a assolir en termes de resultats d’aprenentatge. Així doncs
els Plans d’estudis del Grau en Infermeria (GI) i del Grau en Teràpia Ocupacional (GTO), van tenir una
nova modificació. Aquests consten de 240 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), distribuïts amb 4 cursos dels quals en el GI la meitat (2.300 hores) han de ser hores pràctiques.
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Aquest nou canvi de pla d’estudis, suposava un canvi de 360 graus, tant a escala docent, com dels
requeriments acadèmics del professorat, i també professionalment. En l’àmbit docent significava
posar-se al mateix nivell que d’altres titulacions universitàries, abans llicenciatures, introduint entre altres assignatures la metodologia de recerca i el treball de fi de grau, i un nombre d’hores
pràctiques molt més elevat. Pel que fa als requeriments acadèmics, la Llei Orgànica 6/2001 de 21
desembre (2) ja contemplava el canvi de condicions acadèmiques del professorat que posteriorment

especifiquen tant el RD 1393/2007 de 29 d’octubre7 com el RD 420/2015 de 29 de maig8, on es fa
esmena en les ràtios de professorat doctor/a necessaris, però aquestes condicions pel professorat
provinent del DUI / DUTO va suposar en molts casos haver de fer una segona carrera i un màster
oficial per aconseguir posteriorment fer la tesi doctoral.
En el curs 2009-10 es van iniciar els estudis de Grau d’Infermeria i de Grau en Teràpia Ocupacional.
Això va posar a prova les planificacions i les noves metodologies docents per seguir els dictats de
l’ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)9. Els cursos en què van conviure
Diplomatura i Grau van ser d’avaluació constant, des de l’equip directiu fins als estudiants, passant
pel professorat i el personal d’administració i serveis (PAS), sense oblidar el suport i les opinions
dels professionals dels centres que acollien els estudiants en pràctiques. L’inici del Grau va recaure
en la direcció d’Anna Capitan Camañes que el 2009 va substituir a Mireia Tarruella Farré després de
quinze anys de bona feina.
A partir dels estudis de Grau Universitari, els/les graduats/adés poden accedir directament a la carrera acadèmica des de la seva disciplina i doctorar-se.

Font: Arxiu EUIT.
Equip del Personal
d’Administració
i Serveis.
Curs 2017-18
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15. La Fundació per a la Docència Sant Llàtzer:
la creació d’un nou repte
La Fundació Sant Llàtzer (FSL) remunta els seus orígens pels volts del 1556, quan l’Hospital Sant
Llàtzer donava acollida als serveis hospitalaris a la ciutat de Terrassa. Més tard pren el nom d’Hospital-Casa de Caritat Sant Llàtzer perquè es dedica a la beneficència, acolliment d’infants i cura
d’ancians, el 1933 construeix un pavelló per malalts amb tuberculosi, el 1960 inaugura la Clínica
del Remei, destinada a fer activitat obstètrica i quirúrgica i a partir de 1977 es dedica íntegrament
a fer activitat assistencial. Posteriorment, en diferents moments, se subroga l’activitat assistencial
d’aguts i sociosanitària al Consorci Sanitari de Terrassa (CST), essent el mateix gerent qui gestiona
les dues entitats1.
Cal destacar, que del 1966 al 1980 es va ubicar a l’Hospital Sant Llàtzer l’Escola Femenina d’Ajudants Tècnics Sanitaris de Terrassa que va ser clausurada amb motiu del reconeixement dels estudis
universitaris1. I també que el 1990, com s’argumenta a l’apartat 11.2. d’aquest llibre, l’Ajuntament
de Terrassa cedeix a Creu Roja l’edifici de l’antiga Clínica del Remei que pertany a la Fundació Sant
Llàtzer per ubicar l’Escola Universitària de la Creu Roja.
En el 2008-2009, la FSL gestionada aleshores pel CST, amb en Pere Vallribera al capdavant, comença
a interessar-se per gestionar l’EUCR, ja que tenia la voluntat de convertir el CST en Hospital Universitari i la seva estratègia implicava gestionar aquesta Escola. Aquesta opció es va materialitzar el
2012, coincidint amb la decisió de la Creu Roja de deixar l’Escola, amb el benentès que els estudis
estaven més que consolidats i que creia que el funcionament de l’Escola seria més efectiu gestionat
des d’una organització assistencial, alhora que la societat tenia altres prioritats que la Creu Roja
havia de fer front.
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Per portar a terme aquest traspàs, es decideix, que la FSL creï la Fundació Docència Sant Llàtzer
(FDSL), que serà l’entitat legal que gestionarà l’Escola Universitària amb el nom d’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT)2. (Veure annex 2. Canvis de noms de l’Escola).
D’aquesta forma, després de 94 anys de què Creu Roja estigues gestionant la formació d’infermeres i
en els últims anys també terapeutes ocupacionals, l’EUCR passa a ser gestionada per la FDSL.
El patronat de la Fundació Docència Sant Llàtzer el decideix íntegrament el patronat de la FSL i
anomena a Josefina Soler Carrera com a Presidenta, i com a vocals a Josep Esplugas i Capdet, Marià
Gàllego Gàllego, i un membre de la UAB anomenat pel Rector/a de la universitat.
Des de l’inici de la nova organització, Carme Julian Campos és anomenada directora de gestió i organització de les dues fundacions i Montserrat Comellas Oliva anomenada directora de l’EUIT. Els
primers anys de gestió de la FDSL van ser anys de forts canvis institucionals i estructurals.
El 17 de juny del 2016, la gestió de la FSL i FDSL es desvincula del CST, atès que les necessitats
de gestió de les fundacions i del CST requereixen ritmes diferents i inicien camins en solitari. No
obstant això, ambdues entitats segueixen cooperant estretament en temes de salut, sobretot els
vinculats a la docència, recerca i innovació, el CST acull bona part de les infermeres en pràctiques
de l’EUIT, i es continua redactant un conveni ampli que vinculi les dues organitzacions més enllà de
les pràctiques dels/les estudiants/es, amb la finalitat de potenciar el coneixement i l’experiència
d’ambdues organitzacions. És en aquest moment que, Carme Julián Campos, passa a tenir el càrrec
de Directora Gerent de les dues fundacions fins a octubre de 2018.
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16. L’Escola Universitària d’Infermeria
i Teràpia Ocupacional de Terrassa
L’1 d’octubre del 2012 s’inicia l’EUIT i la nova direcció de l’Escola Universitària entra essent molt respectuosa amb l’herència i el llegat de l’antiga Escola Creu Roja, incorporant com a principals valors
l’humanisme i la responsabilitat amb la societat. D’aquesta forma s’inicia un projecte compartit
amb el CST que posteriorment al 2016 es desvinculen per continuar col·laborant com organitzacions
independents.
El curs 2012-13 l’objectiu de la direcció de l’Escola es va centrar en 5 aspectes clau:
• Organitzar el traspàs de Creu Roja
• Realitzar l’anàlisi interna i externa de la situació actual de l’Escola
• Elaborar el Pla Estratègic 2013-17
• Realitzar les inversions més urgents i assegurar el funcionament de l’Escola.
• Abordar la docència del 4r curs de les primeres promocions de Grau amb qualitat.

16.1. Traspàs de Creu Roja a FDSL
El traspàs de Creu Roja, va comportar no només fer-lo efectiu jurídicament, sinó també desvincular
l’Escola del sistema organitzatiu de Creu Roja. Això va implicar la creació del departament de comptabilitat, el traspàs dels sistemes d’informació, i dels manteniments, la creació del departament de
màrqueting..., etc. També es van haver de canviar els convenis amb empreses de serveis i l’establi-
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ment de nous convenis amb més de 90 institucions que estaven vinculades a la docència pràctica
dels/les estudiants/es.

16.2. Anàlisi inicial de la situació de l’escola
Just abans de materialitzar jurídicament el traspàs, el setembre de 2012, la nova direcció inicia un
procés participatiu amb l’objectiu d’avaluar la situació i plantejar un pla estratègic pels següents 4
anys1.
En l’anàlisi interna i externa hi van participar 79 persones, entre elles, tota la plantilla de docents
(PDI) i del personal d’administració i serveis (PAS), els/les delegats/es dels diferents cursos d’Infermeria i Teràpia Ocupacional, un nucli d’assistencials implicats en docència del CST, el comitè executiu del CST i 3 persones externes a l’organització vinculades a l’àmbit universitari.
Els punts forts identificats: l’expertesa de l’equip docent i la seva vinculació amb la pràctica professional, així com la comunicació entre titulacions i en general la capacitat d’adaptació i orientació al
canvi.
Entre els aspectes més significatius de les debilitats hi trobem: problemes de lideratge, d’organització interna i de recursos, especialment una infraestructura deteriorada i els sistemes d’informació
bàsics desfasats, problemes en la qualificació acadèmica del professorat (baix ràtio de doctors)
necessari per impartir graus i màsters oficials, pèrdua d’imatge en l’organització de la formació postgraduada, ja que s’havien tancat tots els postgraus i màsters en els últims dos anys.
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Entre les amenaces més importants del moment, hi trobem la crisi econòmica que posava a l’Escola
en risc per la pèrdua de matrícules, cosa que ja s’havia constatat en l’últim curs i la pèrdua de visibilitat i marca en deixar Creu Roja. Alhora es varen identificar diferents oportunitats relacionades amb
la nova organització que podria permetre crear una nova orientació i impulsar nous estudis.

16.3. Pla Estratègic 2013-2017
A partir de l’anàlisi, de les aspiracions com a EUIT, i com empresa vinculada al grup CST es va definir
la missió de l’EUIT. La visió o que volia ser, i els valors que l’identificaven.
MISSIÓ, ser una institució docent, humanista i integradora, compromesa amb la societat que, mitjançant el desenvolupament, transferència del coneixement i la inquietud investigadora forma professionals de salut competents, propers a les necessitats d’intervenció de la seva professió, que
treballen en els nous escenaris de futur amb visió crítica i capacitat transformadora, donant un
excel·lent servei a la societat.
VISIÓ, aspirar a ser un centre de referència de Catalunya, innovador en la docència i la investigació
dintre del sistema universitari i que obri i internacionalitzi les seves activitats.
VALORS, treballar amb els valors d’humanitat, professionalitat, innovació, emprenedoria i la responsabilitat social.
El Pla estratègic 2013-20171 incloïa 4 línies estratègiques i 13 objectius estratègics dels quals cal
ressaltar els diferents plans que calia abordar:
• El redisseny del sistema intern de qualitat relacionant-lo amb l’acreditació de les titulacions.
• El Pla d’ampliació de la formació de postgrau, que representava recuperar el postgrau quirúrgic que
impartia el Consorci Sanitari Integral en nom de l’EUIT i obrir noves formacions.
• El pla de transferència del coneixement relacionat en donar visibilitat a l’activitat dels docents tant
en l’àmbit acadèmic com professional.
• El Pla d’interacció de la docència amb la pràctica professional relacionat amb la definició i
aprovació del “model pràcticum de l’EUIT” el qual valorava la integració de la teoria amb la
pràctica2.
• El Pla de gestió i desenvolupament de les persones, que va significar l’encaix de tot un equip en una
nova organització i direcció. Un dels productes importants va ser el I Conveni Laboral de l’EUIT3 que
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entre altres aportacions va establir la carrera professional dels/les docents i el suport institucional
per doctorar-se.
• El Pla de sistemes relacionat amb tota l’actualització i canvi de plataformes informàtiques. Les
inversions en equipament i sistemes d’informació van representar un punt de partida que conti
nuaria en els següents anys per tal d’adequar les instal·lacions als temps actuals.
• El Pla d’imatge i comunicació que va implicar posar en marxa el departament de màrqueting dotant-lo de recursos per donar a conèixer les titulacions i millorar la matricula.

16.4. Assegurar el funcionament de l’escola
Durant el primer any del nou funcionament, els esforços van centrar-se en aspectes organitzatius i
d’encaix entre la nova estructura directiva i el personal (PDI i PAS), així com en inversions inicials en
infraestructures, equipament i sistemes d’informació que continuarien en els següents anys.
Donat que la nova direcció provenia de l’àmbit assistencial i no acadèmic, el curs 2012/134 espe
cialment i els immediats posteriors van suposar fer una immersió en el sistema d’organització universitari per entendre la idiosincràsia i el funcionament intern així com poder establir objectius i
prioritats.
Un aspecte rellevant en la gestió de persones, pel que significava l’encaix de tot un equip en una
nova organització i direcció, va ser redissenyar tot el sistema de gestió de les dedicacions del PDI5 i
la constitució de la Mesa Negociadora per a l’elaboració d’un nou conveni, ja que el que hi havia es
trobava en període d’ultra activitat. També les inversions en equipament i sistemes d’informació van
representar un punt d’inflexió que continuaria en els anys a venir, per tal d’adequar les instal·lacions
als temps actuals.
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En l’àmbit docent, en el curs 2012-13 s’implementava el 4t curs dels dos Graus, en el que prenia
rellevància el Treball de Fi de Grau (TFG), per la novetat que implicava la tutorització i avaluació

Font: Arxiu EUIT.
Primer acte de graduació
amb la FDSL a l’espai
de Torrebonica, 2012-13

d’aquest. La planificació del TFG s’havia realitzat amb la participació del professorat de les dues titulacions, i liderat per les responsables de TFG de manera coordinada i unificada. La fórmula seguida
va ser la creació de comissions mixtes en els diferents apartats que constituïen el TFG. Es va planificar el calendari de reunions de treball i de seguiment per dissenyar la configuració dels criteris que
havien de guiar el procés de tutorització i avaluació, així com els requeriments relacionats amb la
gestió des de la secretaria acadèmica.
També durant el curs 2011-12, en plenes negociacions del canvi de titularitat, la previsió de les noves
necessitats d’aulari per l’ampliació d’un curs més per titulació, van requerir l’augment dels espais
específics per a la docència de cada titulació. La dotació de nous espais es va resoldre gràcies al fet
que el CST va poder llogar uns espais a l’EUIT dins de les seves instal·lacions a l’Hospital de Terrassa
on poder portar a terme les sessions/assignatures teòric-pràctiques. Malgrat les inconveniències
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Font: Arxiu EUIT.
Primera promoció de Graduats
en Infermeria 2012-13 a l’espai
Torrebonica

Font: Arxiu EUIT.
Primera promoció de Graduats
en Teràpia Ocupacional 2012-13
a l’espai Torrebonica
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que suposava els desplaçaments a aquests espais, es va valorar molt positivament la millora dels
equipaments i el fet que s’agrupés tota la docència teòric-pràctica als mateixos espais.
Acadèmicament, el curs 2012-13 va desenvolupar-se amb normalitat, i va finalitzar amb un acte
de graduació solemne alhora que entranyable a l’espai Torrebonica graduant la primera promoció
del Grau en Infermeria i del Grau en Teràpia Ocupacional, que corresponia a la promoció 20092013.
En l’àmbit acadèmic, la coordinació de la titulació del Grau en Teràpia Ocupacional l’assumia Cristina
Rodríguez Sandiás i la coordinació del Grau en Infermeria la va assumir Guadalupe Sánchez Rueda,
qui va rellevar a Roser Pérez Giménez a partir del curs 2013/14.
Posteriorment, per assegurar el nou funcionament de l’Escola, es va redefinir el Reglament de Règim
Intern6, el qual va haver de ser aprovat pel Patronat de la FDSL i per la UAB. Aquest reglament definia
entre d’altres, l’estructura organitzativa de l’EUIT que incloïa la constitució del Consell Acadèmic
com a màxim òrgan de govern de l’Escola i compost per representats docents, d’estudiants i de
la UAB; així com la constitució dels diferents òrgans de gestió com el Comitè Gestor, el Comitè de
Gestió Acadèmica, el Comitè de Suport, el Comitè de Qualitat i els Comitès de Coordinació Docents
de cada titulació.
Cal dir que en el primer any acadèmic i els posteriors, tot el personal de l’Escola (PDI i PAS) es va
bolcar facilitant informació, aportant documentació i diferents dades, la qual cosa va fer molt més
fàcil el procés de transició.
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17. Marc del sistema de garantia de la qualitat
17.1. Els antecedents
La Llei Universitària de Catalunya (LUC) el 20031 regula i ordena el sistema universitari de Catalunya
en el marc de l’EEES i atorga a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU)
l’avaluació i l’acreditació de la qualitat en l’àmbit de les universitats i dels centres d’ensenyament
superior de Catalunya.
L’any 2000, la titulació de Diplomat Universitari en Teràpia Ocupacional va obtenir el certificat de
qualitat de la World Federation of Occupational Therapy (WFOT)2 i els anys 2001 i 2004 l’Escola es va
prestar per a una avaluació externa de caràcter voluntari per la titulació d’infermeria i per la de teràpia ocupacional respectivament.
En el 2009 es verifica el Pla d’Estudis del Grau en Teràpia Ocupacional i en el 2011 es verifica el pla
d’Estudis del Grau en Infermeria, en tots dos casos es publica al BOE el 20133,4.
El 2010, el Consell de Direcció de l’AQU, estableix el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de les titulacions oficials (VSMA)5, i a partir d’aquest mateix any l’Escola se
sotmet a la primera avaluació externa dins del Programa d’Avaluació Institucional als centres adscrits. També en el curs 2010-11 s’inicien els informes de seguiment de cada titulació i del centre que
a partir d’aquest moment s’hauran de fer anualment.
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Pla d’estudis Infermeria
Primer curs
1r semestre

Bioestadística
Estructura del cos humà
Funció del cos humà I
Psicologia general i evolutiva
Pensament infermer i història del tenir cura

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

2n semestre

Ciències socials i salut
Comunicació i noves tecnologíes de la informació
Farmacologia
Funció del cos humà II
Nutrició

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

1r semestre

Deontologia i marc legal en infermeria
Bases metodològiques de la infermeria
Pràcticum I
Ecologia i Salut
Educació per la salut
Infermeria de l'envelliment

6 ECTS
3 ECTS
9 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
3 ECTS

2n semestre

Psicologia aplicada a les ciències de la salut
Infermeria de la persona adulta
Atenció primària i salut comunitària
Pràcticum II

Segon curs
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6 ECTS
6 ECTS
5 ECTS
13 ECTS

Pla d’estudis Infermeria
Tercer curs
1r semestre

Infermeria de la infància i l'adolescència
Infermeria de la dona
Infermeria en situacions de complexitat
Infermeria en salut mental i psiquiatria

Anual

Pràcticum III

2n semestre

Pràcticum IV
Bases de metodología Científica en Ciències de la Salut
Gestió i Qualitat dels Serveis d'Infermeria

3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
29 ECTS
9 ECTS
4 ECTS
3 ECTS

Quart curs
1r semestre

Practicum V

Anual

Treball de Fi de Grau

2n semestre

Menció 1: Aspectes psicosocials de la dependència
Menció 1: Eines d'acció comunitària en salut
Menció 1: Salut internacional i cooperació
Menció 1: Pràctiques externes en acció comunitària
Menció 2: Atenció en infermeria en situacions crítiques
Menció 2: Atenció en infermeria en emergències extrahospitalàries
Menció 2: Recursos d'ajuda per a les persones de suport
Menció 2: Pràctiques externes en àmbits específics

21 ECTS
9 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
12 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
12 ECTS
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Pla d’estudis Terapia Ocupacional
Primer curs
1r semestre

Ciències socials i salut
Estructura i funció del cos humà
Psicologia general i de la salut
Bases conceptuals de Teràpia Ocupacional

6 ECTS
9 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Anual

Cinesiologia

9 ECTS

2n semestre

Antropologia de la salut
Bioestadística
Processos d’ensenyament i aprenentatge
Psicologia evolutiva

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

1r semestre

Ètica i marc legal
Anàlisi de l’acompliment ocupacional
Disfuncions mèdico-quirúrgiques i ocupacionals
Disfuncions neurològiques i ocupacionals
Procés de Teràpia Ocupacional

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

2n semestre

Disfuncions psiquiàtriques i ocupacionals
Pràcticum I
Teràpia Ocupacional a l’Adult
Teràpia Ocupacional en persones grans

Segon curs
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6 ECTS
13 ECTS
8 ECTS
3 ECTS

Pla d’estudis Terapia Ocupacional
Tercer curs
1r semestre

Bases de metodologia científica en ciències de la salut
Modificacions contextuals i adaptacions
Teràpia Ocupacional en el nen i l’adolescent
Teràpia Ocupacional en la comunitat
Teràpia Ocupacional en salut mental

2n semestre

Educació per la salut
Gestió i administració
Pràcticum II

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
4 ECTS
3 ECTS
23 ECTS

Quart curs
1r semestre

Anual

2n semestre

Menció 1: Comunicació adaptada
Menció 1: Recursos d’ajuda per a les persones de suport
Menció 1: Recursos d’intervenció per l’autonomia personal
i la dependència
Menció 2: Tècniques avançades per a la pràctica professional
Menció 2: Recursos d’ajuda per a les persones de suport

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Treball de Fi de Grau
Menció 1: Pràctiques externes en atenció a l’autonomia personal
i la dependència
Menció 2: Pràctiques externes en intervenció avançada

12 ECTS
12 ECTS

Menció 1: Legislació i avaluació de l’autonomia i la dependència
Menció 2: Intervenció avançada infanto-juvenil
Menció 2: Intervenció avançada en adults i gent gran

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

12 ECTS
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17.2. L’acreditació de les titulacions
Des de l’inici de la nova direcció, Montserrat Comellas assenyala la necessitat de preparar l’Escola
per l’acreditació de les titulacions, ja que no fer-ho podria suposar la pèrdua del permís per impartir
alguna de les titulacions.
L’obtenció de l’acreditació certificava l’assoliment dels estàndards de qualitat universitaris en les
titulacions oficials de l’EUIT, la qual tenia validesa al territori català, espanyol i europeu6.
Durant tres anys es va estar treballant a fons a tots nivells per aconseguir l’acreditació de l’AQU, i
assentar les bases de gestió de la qualitat pel futur. Els aspectes prioritaris de treball van ser:
• Sensibilitzar i formar al personal (PDI i PAS) en qualitat, a diferents nivells.
• Revisar i avaluar la implantació dels plans d’estudis dels Graus Universitaris.
• Dissenyar i implementar la política de qualitat, el sistema intern de gestió de qualitat i el sistema
de control de gestió pel monitoratge d’indicadors.
• Posar en marxa el Sistema de Gestió per Processos.
• Assegurar la informació pública requerida.
• Recollir totes les evidències requerides.
Així el curs 2016-177 va ser un curs important, ja que va marcar un abans i un després pel que fa
al posicionament de l’EUIT en l’entorn acadèmic, i això va venir donat per la finalització del procés
d’acreditació de les titulacions, tant del Grau en Infermeria com del Grau en Teràpia Ocupacional,
amb un resultat favorable en ambdues titulacions.
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Amb la fita de seguir assegurant i millorant la qualitat, l’Escola ha continuat treballant en aspectes
clau com són el percentatge de professorat doctor i la seva posterior acreditació.

Font: AQU Catalunya.
Segell d’acreditació del
Grau en Infermeria

Font: AQU Catalunya.
Segell d’acreditació del
Grau en Teràpia Ocupacional

17.3. La qualificació acadèmica del professorat
La Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre d’universitats8 pretén dotar d’un marc normatiu per
vertebrar i cohesionar el sistema universitari a l’estat espanyol i el títol IX estableix les diferents
categories de professorat docent i investigador. També la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats
de Catalunya1 neix amb la voluntat que el sistema universitari català s’integri plenament a l’EEES
i assoleixi així nivells d’excel·lència en la docència, la recerca i la transferència del coneixement els
quals depenen en gran mesura de les condicions acadèmiques del professorat.
El canvi del Diplomat al Grau, des de la Llei 6/20018 implicava com s’explica en el punt 14.3, que el
professorat universitari requeria millorar la qualificació acadèmica per formar als nous graduats/
adés. Així molts dels/les docents que partien d’una titulació de Diplomat Universitari per formar
als futurs estudiants de Grau havien de realitzar una llicenciatura en una altra disciplina per tenir
accés a la carrera acadèmica que els portaria posteriorment a fer un màster universitari (oficial) o
equivalent i a matricular-se a l’Escola de Doctorat. D’altres, van esperar a poder realitzar un màster
oficial d’una altra disciplina, per poder també accedir a l’Escola de Doctorat.
Precisament, aquest ha estat un dels aspectes importants que els estudis de Grau han facilitat
(veure figura 1), ja que des del títol de Grau que té 240 ECTS hi ha accés al màster universitari
(oficial) de 60 ECTS en la mateixa disciplina i posteriorment al doctorat. L’obtenció del títol de doctor/a t’habilita per ser professor/a universitari/a, continuar amb projectes d’investigació, accedir
a finançaments competitius i facilita la transferència del coneixement en revistes científiques d’alt
impacte.
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A nivell intern, el juny del 2018 l’Escola ja compta amb 11 professores doctorades en plantilla (8
infermeres i 3 terapeutes ocupacionals) i 10 doctorands (6 infermeres i 4 terapeutes ocupacionals).
Aquesta situació representa una millora important si la comparem amb l’octubre de 2012 on només
disposàvem de 2 professores doctorades i 4 doctorandes en plantilla.
Per mantenir en el futur l’acreditació de les titulacions de Grau, es fa necessari que el professorat
doctorat continuï millorant la seva qualificació acadèmica i obtingui algun dels certificats d’acreditació, la qual cosa en gran mesura dependrà de la participació en projectes de recerca i la posterior
producció científica en revistes d’alt impacte.
Figura 1. Esquema de la trajectòria formativa del professorat en l’EEES
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Font: elaboració pròpia
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18. Aportacions als estudis
18.1. El Grau Universitari. Aspectes generals i específics de l’EUIT
El Grau Universitari respecte al Diplomat Universitari, representa no només un canvi de Pla d’Estudis
amb un any més sinó un canvi conceptual, metodològic i avaluatiu important que ben segur ajudarà
en positiu al canvi de les organitzacions assistencials.

Font: Arxiu EUIT.
Estudiants d’infermeria a l’espai
de tallers de l’Hospital de Terrassa.
Curs 2016-17
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Font: Arxiu EUIT.
Estudiants de Teràpia Ocupacional
fent una activitat a l’Escola.
Curs 2017-18

Cal destacar en primer lloc, el canvi conceptual que suposa ser Grau Universitari, estant al mateix nivell acadèmic que els estudis d’altres professionals sanitaris com és el cas dels/les psicòlegs/es o els/les farmacèutics/es, i poder tenir accés a la carrera acadèmica des de la mateixa
disciplina.
Referent als estudis, la incorporació de la formació per competències i resultats d’aprenentatge incorpora rigurositat tant pel que fa a planificació de continguts, així com de proves avaluatives. Les
metodologies actives i la utilització de les noves Tecnologies de la Informació (TIC’s) estan començant a posar a l’estudiant en el centre de la docència al contrari del que sovint havia succeït en el
passat que era el/la professor/a el centre.
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La metodologia en investigació i el TFG, ha estat una de les grans contribucions del canvi de Pla
d’Estudis1,2 i de ben segur que contribuirà al fet que les futures infermeres i terapeutes ocupacionals

Font: Arxiu EUIT.
Acte de graduació
2017-18 al Centre
Cultural de Terrassa

prenguin decisions basades en un procés científic, sistemàtic i rigorós, assegurant així una atenció
de qualitat i dotant de rigor a les professions.
També el model de pràctiques externes de l’EUIT3 que es fonamenta amb la integració de la teoria i
la pràctica i l’augment d’hores de pràctiques en centres externs que recullen els nous Plans d’Estudis
de Grau1,2 ens està portant a un canvi en el procés formatiu més reflexiu, crític i transformador que
afavorirà la futura integració dels/les graduats/adés en el món laboral.
El programa d’intercanvis, que ja existia en el Diplomat Universitari, es percep amb més interès tot
i les dificultats econòmiques d’aquests anys, i l’Escola fa un esforç en obrir nous convenis tant a
Sud-amèrica com a Europa.
Les Jornades de l’EUIT han estat un element innovador per facilitar l’intercanvi de coneixements
entre els/les estudiants/es d’infermeria i els/les estudiants/es de teràpia ocupacional. Des del curs
2013/14, i de forma anual, els/les estudiants/es han pogut posar-se a prova en un format de Jorna-
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da/Congrés que significa fer exposicions de treballs en comunicació o pòster i preparar-se per ser
professionals actius, científicament parlant. En el curs 2017/18 s’ha substituït aquesta jornada per
la Jornada de l’ADEIC (Associació de Directores d’Escoles d’Infermeria de Catalunya)4 com activitat
del centenari i l’EUIT ha estat la seu de la Jornada amb més de 250 estudiants i professorat de les
diferents Escoles i Facultats de Catalunya, Balears i Andorra.
Les Jornades d’Inserció Laboral han estat un element important durant aquests últims 5 anys. A
Teràpia Ocupacional des del 1r curs per conèixer la professió, i en totes dues titulacions, a 4t curs
es realitzen sessions dedicades a conèixer tant aspectes formatius de formació postgraduada com
alternatives laborals i professionals. Les sessions són presentades per professionals o estudiants
d’especialitats d’infermeria, i presenten les seves experiències algunes d’elles en format internacional.

Font: Arxiu EUIT.
IV Jornada EUIT a la sala
Joan Costa i Roma de l’Hospital
de Terrassa. Curs 2016-17
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18.2. La formació en postgraus i màsters propis
Un dels trets identitaris de l’Escola de la Creu Roja, havia estat l’oferta de programes de postgrau
d’acord amb les necessitats de la comunitat (vegeu punt 11.3.2), de fet entre el 1981 al 2011 l’Escola
va arribar a editar fins a 12 postgraus/màsters d’infermeria i 3 postgraus en teràpia ocupacional,
tots ells professionalitzadors i d’aquests els més rellevants pel nombre d’edicions impartides i pel
nombre de professionals formats varen ser:
• El Postgrau en infermeria de salut comunitària, que posteriorment es va anomenar màster en intervenció social i sanitària a la comunitat.
• El Postgrau en Infermeria quirúrgica, que es realitzava íntegrament al Consorci Sanitari Integral (CSI).
• El Postgrau en Teràpia Ocupacional en salut mental: actualitzacions.

Font: Arxiu EUIT.
1ª promoció del Postgrau en Teoria i Pràctica
de la Integració Sensorial en Teràpia Ocupacional. Pràctiques
residencials a la casa
de colònies Can Montcau de la Roca del Vallés
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Resum de Relació de màsters i postgraus impartits
Relacióendetota
màsters
la trajectòria
i postgraus
de l’Escola
impartits en tota la trajectòria de l’Esco

FORMACIONS / EDICIONS

198

FORMACIONS/ EDICIONS
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Postgrau d'Emergències i catàstrofes: Intervenció
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superior
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TO Actualitzacions
Postgrau de Teràpia ocupacional en salut mental: Actualitzacions
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Font: Banc d’imatges Shutterstock.
Imatge de divulgació de la 1ra edició del Màster
en Infermeria Quirúrgica, anestèsia i Teràpia del dolor
i de la 24 edició del Postgrau en Infermeria Quirúrgica.
Autoria: Pressmaster

Font: Banc d’imatges de Fotolia.
Imatge de divulgació del Postgrau en Teoria i Pràctica
de la Integració Sensorial en Teràpia Ocupacional.
Autor: Mickyso. Autoria: Ingenia Creatius

Font: Arxiu EUIT.
23ena promoció del Postgrau
en Infermeria Quirúrgica amb
el professor Rafa Llorens com
a director docent del postgrau

Com s’observa a la taula resum, a l’entrada de la FDSL, l’octubre del 2012, l’Escola només disposava
del Postgrau en Infermeria Quirúrgica realitzant-se fora de l’EUIT.
Amb l’objectiu de què els recents graduats/adés i professionals tinguin l’oportunitat de fer estudis
complementaris a l’EUIT per millorar el seu desenvolupament professional, l’Escola es posa a treballar per integrar el Postgrau d’Infermeria Quirúrgica, de forma que en el curs 2014-15 passa a estar
organitzat des de l’Escola amb la col·laboració del CSI i del CST i altres organitzacions vinculades com
l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Posteriorment, en el curs 2017-18, la UAB aprova la realització del Màster en Infermeria Quirúrgica, Anestesia i Teràpia del Dolor que començarà el 2018-19.
Durant el curs 2014-15 s’inicia també el Postgrau Teoria i Pràctica de la Integració Sensorial en Teràpia Ocupacional que es va editant de forma bianual.
En un futur, l’EUIT vol poder organitzar titulacions oficials de màster per donar l’oportunitat als estudiants de Grau a continuar carrera acadèmica a l’Escola atraient també a altres professionals en
el 2n cicle acadèmic. Per poder impartir estudis de màster universitari, l’EUIT necessita un nombre
suficient de doctors/es en l’àmbit específic del màster.
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18.3. Els programes de formació continuada
Els programes de formació continuada representen una línia formativa destinada a actualitzar les
competències professionals en temàtiques i àmbits assistencials concrets.
Aquests programes tenen dos objectius, el primer destinat a la contraprestació, dels quals l’EUIT
n’és hereva i van dirigits als professionals (tutors/es de la pràctica) per la docència impartida als
estudiants de Grau. Durant aquests últims anys, s’han iniciat diferents estratègies per assegurar la
cobertura de les places de contraprestació, des d’estratègies en el calendari del programa formatiu,
a estratègies informatives, a compaginar places de contraprestació amb places de pagament.
I el segon objectiu, que és portat a terme des del 2017 és obrir la formació continuada a empreses
sanitàries i sociosanitàries, per proporcionar-los-hi programes de catàleg i programes a mida en
funció de les seves necessitats.
Aquests cursos se seleccionen acuradament tenint en compte les demandes dels professionals i
estan impartits per professionals altament qualificats, i es poden evidenciar en les memòries5.

Font: Imatge de divulgació
del programa de formació
continuada per empreses 2018.
Autor: Ingenia Creatius
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18.4. Els programes a la comunitat
Els programes a la comunitat, fan referència a la formació dirigida als ciutadans i als estudiants del
campus universitari de Terrassa.
En aquest sentit, l’EUIT ha iniciat de forma molt modesta accions formatives organitzades des de
l’Escola o des de l’Ajuntament que hauran de potenciar-se en els propers anys.
Referencies bibliogràfiques
1
2
3

4
5

UAB. Pla d’estudis del Grau en Infermeria. 2016.
UAB. Pla d’estudis del Grau en Teràpia Ocupacional. 2016.
EUIT. Model de pràctiques externes de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa.
2016.
ADEIC. Associació de Directores de Facultats i Escoles d’Infermeria de Catalunya.
EUIT. Memòries de l’EUIT [Internet]. [citado 30 de julio de 2018]. Disponible en: http://euit.fdsll.cat/
memories/
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19. Visibilitat i notorietat
Un altre dels punts forts que l’Escola demanava era tenir més visibilitat i notorietat tant en l’àmbit
digital, com en l’àmbit acadèmic i professional. Així com fer-se visibles a la comunitat, especialment
a la ciutat de Terrassa.

19.1. Una evolució positiva
El període de traspàs de Creu Roja a la FDSL va coincidir amb la crisi econòmica de l’època. Així, tot
i tenir aprovades 165 places de nou accés pel GI distribuïdes en dos grups de matí-tarda i 80 places
pel GTO en grup de matí, ens vàrem trobar en una situació de cursos amb un nombre d’estudiants
per sota del desitjable. En el GI es feia evident en el grup de tarda i en el GTO això coincidia amb la
baixa visualització de la professió.
Des del curs 2012-13 s’ha treballat en diversos fronts. Per una banda, des del departament de màrqueting i comunicació, amb la col·laboració del professorat, potenciant una tasca de divulgació
dels estudis que ja havia iniciat l’equip de l’Escola. En aquesta línia es ressalta la participació en el
saló de l’ensenyament de Barcelona amb estand propi, en diverses fires d’ensenyament i formació,
l’inici de les jornades de portes obertes en el curs 2013-14 i les activitats de promoció a centres
d’ensenyament secundari i de batxillerat. Per altra, la qualitat docent i l’atenció personalitzada és
el segell que més valoren els/les nostres estudiants/es, segons les enquestes realitzades en els
últims anys als/les estudiants/es de nou accés que opten per escollir l’EUIT i als/les estudiants/
es que finalitzen el Grau Universitari. I també cal dir que l’Escola en aquests anys de crisi econòmica ha mantingut una política de suport a l’estudiant/a emetent fins a 24 beques internes per
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Font: Arxiu EUIT.
Estand del saló de l’ensenyament
2016

Font: Arxiu EUIT.
Estand del saló de l’ensenyament
2018
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any acadèmic amb l’objectiu de subvencionar de forma parcial o total els estudis i donant facilitats
de finançament.
Tot això ha ajudat a mantenir una tendència creixent arribant al màxim de places ocupades en el GI
el 2016-17 i aconseguint un creixement moderat en el GTO. En el gràfic 1 és mostra l’evolució global
del nombre d’estudiants/es matriculats/es.
Gràfic 1. Nombre d’estudiants matriculats
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19.2. La web com imatge pública
La visibilitat digital és un element clau per donar-nos a conèixer com EUIT, estructurar la nova web i
omplir-la de continguts dirigits als nostres grups d’interès (futurs estudiants, graduats/adés, inves-
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tigadors/es...) és una feina important que hem anat completant, tenint present els requeriments
de l’acreditació i és en el 2018 quan se li dóna un altre nou format perquè sigui un instrument de
comunicació àgil i fàcil1.

19.3. Les xarxes socials
En l’última dècada, treballar amb jovent significa també estar
actiu a les xarxes socials i només iniciar el període EUIT, obrim
un compte a Facebook 2 per potenciar la comunicació i fer-nos
visibles amb els/les estudiants/es, futurs estudiants i altres,
tot el personal de l’Escola s’aboca en la cerca de notícies interessants, vídeos que donin a conèixer les professions... Posteriorment s’obre el canal YouTube 3 on es pengen vídeos acadèmics i publicitaris de les titulacions i el Twitter 4 de la biblioteca
amb l’objectiu de donar a conèixer notícies acadèmiques, articles científics i documents interessants relacionats amb les
ciències de la salut. És en el 2018 quan l’Escola es dóna d’alta
a Linkedin5 per tal d’intercanviar informació de diferents usuaris i a Instagram per compartir fotografies, vídeos i petites
informacions.

Font: Imatge Twitter biblioteca

19.4. Pertinença i col·laboració amb Associacions i Col·legis professionals
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L’EUIT és membre de diferents associacions professionals nacionals i internacionals i també participa activament amb els col·legis professionals.

ADEIC. L’EUIT és membre de l’Associació de Directores d’Escoles d’Infermeria de Catalunya (ADEIC) des
de la seva creació l’any 1996 i Montserrat Comellas va passar a ser la vicepresidenta el 2016. L’ADEIC
està formada pels directors/es i/o representants dels Centres Universitaris d’Infermeria, integrats i
adscrits, a les Universitats Catalanes. També forma part la Universitat de les Illes Balears i la Universitat
d’Andorra. L’associació vol ser un referent a Catalunya, representativa de tots els Centres Universitaris
d’Infermeria que la formen, amb reconegut prestigi pel seu compromís amb la societat, amb responsabilitat de contribuir en el creixement del coneixement disciplinari, i capacitat per participar, debatre, formular propostes i recomanacions en relació a la disciplina i la formació infermera davant els
organismes de l’Administració de Catalunya, de l’Estat Espanyol, dels col·legis i de les associacions professionals de l’entorn potenciant, alhora la trobada entre docents, facilitant la innovació i l’intercanvi
d’iniciatives i reforçant la projecció social de la docència infermera i el seu compromís amb la societat6.
CNDE. L’EUIT és membre de la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermeria. Aquest és un espai
de reflexió i anàlisi d’àmbit estatal de temes que incideixen en la formació universitària de la infermeria7.
CNDEUTO. L’EUIT és membre també de la Conferencia Nacional de Decanos de Terapia Ocupacional de
España (CNDEUTO) de la qual en són membres tots els centres que imparteixen la titulació de Grau
en Teràpia Ocupacional a l’estat espanyol. Des de l’any 2012 Cristina Rodriguez, coordinadora del
GTO forma part de la junta directiva de la Conferencia amb el càrrec de secretaria. El maig del 2018
se celebra la Conferencia a l’EUIT donada la celebració del centenari8.
ENOTHE. L’EUIT és membre fundador de l’European Network of Occupational Therapy in Higher Education, aquesta entitat es preocupa de garantir els estàndards de formació dels/les terapeutes ocupacionals a Europa9. I des del 2018, a partir de 24th Annual ENOTHE Meeting, la professora Dra.
Maria Kapanadze n’és escollida membre de la Junta Directiva, això facilitarà en el futur participar en
projectes europeus per millorar encarà més la qualitat docent.
FINEEUROPE. L’EUIT és membre de l’European Federaton of Nurse Educators, la qual promou garantir
la qualitat i la professionalitat en la formació infermera, pretén harmonitzar i millorar els plans d’estudis, així com influenciar en les polítiques de la Unió Europea10.
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COTOC. L’any 2016 l’EUIT va signar un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Terapeutes Ocupa
cionals de Catalunya (COTOC) en el qual es formalitzava la relació entre ambdues entitats, es concreta un model de col·laboració en formació contínua i es reflecteix la voluntat d’emprendre diferents
projectes comuns en benefici de la Teràpia Ocupacional11.
COIB. L’EUIT col·labora amb el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona en diferents projectes i de forma permanent a la Comissió de Docència12.
A més en els àmbits estatal i internacional, realitza intercanvis i col·laboracions diverses amb altres universitats de l’Estat espanyol (Àlaba, Alacant), Europa (Portugal, Itàlia, França i Bèlgica) i
Sud-amèrica (Brasil, Argentina i Xile)1.
A més les professores/s de l’EUIT formen part d’Associacions Docents i Professionals que les/els
vinculen en diferents àmbits de coneixement.

19.5. Visibilitat dels/les docents en l’àmbit nacional i internacional
Un altre aspecte per fer visible l’Escola va ser potenciar que els/les docents fessin presentacions
científiques en espais acadèmics i professionals, com congressos i jornades d’àmbit nacional i també internacional. De fet un dels indicadors més rellevants ha estat el nombre de presentacions
científiques en jornades i congressos, en format conferència, ponència, comunicació o pòster, tant
a escala nacional com internacional. En el gràfic següent es veu la tendència creixent passant globalment de 6 presentacions científiques el 2011-12 a 34 el 2016-17 i alhora el 2016-17 el nombre de
presentacions internacionals supera les nacionals13.
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Gràfic 2. Nombre de presentacions en jornades i congressos
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Font: Arxiu EUIT.
Congrés Internacional d’Infermeria ICN
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Font: Arxiu EUIT.
VI Congrés Nacional d’Alzheimer de CEAFA al 2015,
amb la professora Jèssica Garrido
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També el nombre de publicacions en revistes indexades ha estat un dels indicadors rellevants en els
últims anys passant de 0 en el 2007-08 a 29 en el curs 2017-18 (17 al Journal Citation Report i 14 al
Scopus Journal Metrics). Aquest indicador haurà de potenciar-se encara més si volem que el professorat continuï la carrera acadèmica.

Gràfic 3. Nombre de publicacions en revistes indexades
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19.6. Les sessions obertes
Durant el curs 2015-16 es van iniciar les sessions obertes amb un triple objectiu, per una banda obrir
l’EUIT als professionals a escala multidisciplinària i a la comunitat proposant temes actuals de reflexió i debat compartit, per altra introduir un espai extra-acadèmic on els/les estudiants/es poguessin
escoltar i debatre amb els/les professionals i per últim augmentar la visibilitat i la notorietat de
l’Escola en aquests col·lectius i a les xarxes socials.
Aquestes sessions es varen iniciar amb els Diàlegs de Teràpia Ocupacional organitzats per la professora Silvia Sanz Victoria i posteriorment per la professora Carmen Moratinos de Pablo i les Tardes
Infermeres de l’EUIT organitzats per la professora Roser Pérez Giménez.
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Font: Arxiu EUIT.
Sessió de Diàlegs de Terapia
Ocupacional (15/01/2016)

Font: Arxiu EUIT.
II Jornada de Terapia Ocupacional
del COTOC: Terapia Ocupacional
i Investigació (17/02/2017), amb
la Dra/PhD Silvia Sanz Victoria
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20. Reptes de futur
En el marc del context universitari del segle XXI, un centre com l’EUIT ha de continuar garantint una
docència de qualitat si vol ser un centre de referència i formar professionals de la salut que donin
un excel·lent servei a la societat. Així el nou Pla Estratègic 2017-18/2020-211 redefineix el seu horitzó
amb la següent visió:
“Ser un centre universitari de referència a Catalunya, compromès amb la formació de persones i professionals
d’excel·lència, que potenciï la recerca alineada amb les necessitats de la societat, així com la transferència del
coneixement i el treball col·laboratiu, desenvolupant sòlides relacions institucionals”2.
Aquesta visió es concreta en els següents eixos estratègics:

20.1. Progressar en la docència, la recerca i la transferència del coneixement
Tenint en compte que les titulacions que oferim provenen d’una trajectòria amb el Grau curta, el
sistema universitari actual ens posa en un repte de llarg recorregut que implicarà fer una transformació important dirigint l’activitat acadèmica no només a la docència sinó també a la recerca i la
transferència del coneixement per retornar aquest a la docència i en últim terme a la societat.
En aquesta línia, el treball del professorat doctor com a investigador es dirigirà a: la participació en
projectes de recerca propis i col·laboratius amb altres centres universitaris i empreses sanitàries i
socials; la participació en grups de recerca; la cerca de finançament per projectes i la publicació en
revistes científiques.
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Tanmateix, l’EUIT com a centre docent, vol que la formació de professionals de la salut sigui l’eix
vertebrador de la seva activitat amb el suport necessari de l’evidència científica i la participació en
projectes d’aprenentatge-servei i de recerca que creïn nou coneixement i evidència per retornar a la
docència.

20.2. Garantir i desenvolupar els recursos humans i materials
Per portar a terme la visió, l’EUIT també necessita aconseguir més recursos per la inversió i obtenir
beneficis per reinvertir, i en aquest sentit haurà de crear noves línies formatives i invertir en infraestructura i noves tecnologies. Per altra banda, l’EUIT vol continuar treballant per garantir un equip
humà professional, cohesionat, col·laboratiu i assegurar un bon ambient de treball.

20.3. Aconseguir notorietat, bona reputació i sentit de pertinença
L’atenció personalitzada a l’estudiantat és un dels trets diferenciadors que els/les estudiants/es
i els/les graduats/adés valoren de l’EUIT i que volem continuar garantint en un futur. Per altra,
hem de continuar treballant per conèixer les expectatives i la satisfacció dels estudiants/es la
qual cosa ens ajudarà a millorar en tots els nivells. I finalment, l’EUIT ha de continuar treballant
per millorar la visibilitat i el reconeixement extern, mitjançant les relacions institucionals, el
treball col·laboratiu amb altres universitats i empreses assistencials, la informació pública i la
transparència.
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Per finalitzar aquesta 3a edició, podem dir que el llegat de l’EUIT gràcies a la seva trajectòria passada i present compte amb el reconeixement acadèmic, professional i social que es mereix, així
com amb una estructura organitzativa i docent preparada per assolir els reptes de futur.

Font: Arxiu EUIT.
Fotografia divulgativa de les
titulacions al Hall de l’EUIT

Aquesta situació amb l’EUIT també posiciona a la FDSL, com a empresa del sector docent en salut
per continuar creixent i essent referent a Terrassa i a Catalunya.
Durant el 2018 s’ha obert una exposició anomenada: “Vocació, passió, professió” a la Casa Mariano
Ros del Carrer Església de Terrassa per commemorar el centenari.
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Font: Arxiu EUIT.
Targeta divulgativa de l’exposició
del centenari. 2018
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Annex 1
Relació de dades d’estudiants segons estudis
Segons les dades documentades, en aquests cent anys, l’Escola ha aportat a la societat un nombre
important de professionals de la salut i ha contribuït molt especialment en la formació postgraduada en funció de les necessitats de cada època.
A continuació es presenta les dades d’estudiants amb finalització estudis:

1918-2018

Estudis d’Infermeria

Promocions

Alumnes

Infermeres professionals

22

178

Ajudant Tècnic Sanitari

25

768

Diplomats Universitaris en Infermeria

27

2.775

6

752

80

4.473

Grau en Infermeria (fins el 2018)

Fonts: Garcia, A. Història de l’Escola Universitària Creu Roja, 1ra ed. 1993; Gestió acadèmica EUCR – EUIT
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1993-2012

Estudis de Teràpia Ocupacional

Promocions

Alumnes

17

705

6

220

23

925

Promocions

Alumnes

Accés de 1r a 2n

2

175

Auxiliar de Clínica

2

67

Tècnic especialista en laboratori

3

43

Tècnic especialista en geriatria

4

200

11

485

Promocions

Alumnes

10

387

Diploma de postgrau Intervenció social sanitària a la comunitat

8

177

Màster en Intervenció social i sanitària a la comunitat

2

35

20

612

Diplomats Universitaris en Teràpia Ocupacional
Grau en Teràpia Ocupacional (fins el 2018)

Font: Gestió acadèmica EUCR – EUIT

1979-1986

Formació professional

Font: Memòria de l’Escola d’Infermeria. Hospital Creu Roja de Barcelona. 1919-1986

1990-2010

Formació postgraduada. Salut comunitària
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Postgrau en Infermeria en Salut Comunitària

Font: Gestió acadèmica EUCR

1990-2011

Formació postgraduada. Malalt crític
Postgrau en Emergències i cures intensives:
Atenció integral d’infermeria a l’adult
Postgrau d’Emergències i catàstrofes: Intervenció i gestió

Promocions

Alumnes

13

410

3

39

16

449

Promocions

Alumnes

Font: Gestió acadèmica EUCR

1995-2018

Formació postgraduada. Infermeria quirúrgica
Postgrau d’Atenció d’Infermeria al malalt postquirúrgic
Postgrau en Infermeria quirúrgica (fins el 2018)
Màster en Infermeria quirúrgica, anestèsia i teràpia del dolor*

3

54

23

783

1

15

27

852

Promocions

Alumnes

Font: Gestió acadèmica EUCR – EUIT
* Inici curs 2018-19

2006-2010

Formació postgraduada. Malalt renal
Postgrau en Cures integrals a les persones que presenten
malalties renals

2

37

Màster en Cures infermeres a les persones que presenten
malalties renals

3

26

5

63

Font: Gestió acadèmica EUCR
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2006-2007

Formació postgraduada. Atenció psicosocial
Postgrau en Infermeria de nova generació:
Habilitats biopsicosocials per al canvi

Promocions

Alumnes

2

35

2

35

Font: Gestió acadèmica EUCR

1993-2012

Formació postgraduada. Teràpia Ocupacional

Alumnes

Postgrau en Abordatge terapèutic en lesions de membre
superior des d’una visió de teràpia ocupacional

1

12

Postgrau de Teràpia ocupacional en salut mental:
Actualitzacions

5

67

Postgrau en Actualitzacions de teràpia ocupacional
en pediatria: El “FER” del nen

2

30

Postgrau en Teoria i pràctica de la integració sensorial
en teràpia ocupacional* (fins el 2018)

3

39

11

148

Font: Gestió acadèmica EUCR – EUIT
* Inici curs 2018-19
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Promocions

Annex 2
Els canvis de noms de l’Escola
Durant aquest segle de funcionament l’Escola ha rebut diferents noms en funció de la tipologia d’estudis que ha impartit i de la seva titularitat.

Anys

Nom de l’Escola

Estudis

1918-1985

Escola de les Dames Infermeres
de la Creu Roja

Dames Infermeres

1920-1980 Escola d’Infermeres de la Creu Roja

Infermeres professionals
Assistents Tècnics Sanitaris

1979-1982

Ensenyaments complementaris
Auxiliar de clínica
Tècnics especialistes de laboratori i geriatria

L’Escola de formació professional
de la Creu Roja

1983-1993 Escola Universitària d’Infermeria
de la Creu Roja

Diplomat Universitari d’Infermeria

1993-2012 Escola Universitària Creu Roja

Diplomat Universitari d’Infermeria
Grau en Infermeria
Diplomat Universitari de Teràpia Ocupacional
Grau en Teràpia Ocupacional

2012-

Grau en Infermeria
Grau en Teràpia Ocupacional

Escola Universitària d’Infermeria
i Teràpia Ocupacional de Terrassa
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Annex 3
Relació del personal de plantilla
Dels arxius de Creu Roja i de l’EUIT s’han recuperat els noms del personal de plantilla de 1970 a juny
de 2018. Entre ells hi ha 66 docents i 63 de personal d’administració i serveis. I també hem recuperat
els noms dels 9 directors/es que ha tingut l’Escola en aquests 100 anys.

Personal docent
Abades Porcel, Rosa María
Aguilar Quiles, Francesca
Álvarez Correa, Madelin
Álvarez Degregori, María Carmen
Bernat Bernat, Ramona
Buritica, Josefina
Campo Martínez, Rosa
Capdevila Puigpiquer, Elisabet
Capellas Prat, Maria Rosa
Carné Torres, Marta
Carrasco Navarro, Concepción
Casas Muns, Ramona

Codern Bové, Núria
Colomer, Carme
Comellas Oliva, Montserrat
De Andres, Montserrat
Estrem Cuesta, Mercè
Ezkieta Yaben, Margarita
Fernández Lamelas, Maria Eva
Ferrús Estopà, Lena
García Cogolludo, Mercedes
García Matarin, Adelina
Garrido Pedrosa, Jéssica
Gil Gómez, Cristina
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González Concepción, Melinda
González Costa, Cecilia
González Roman, Loreto
Gonzálvez, Arturo
Gorina Cañaveras, Marta
Gorriz, Maite
Jiménez Gutiérrez, María José
Julián Campos, M. Carme
Kapanadze, Maria
Llorens Ortega, Rafael
Marsans, Montserrat
Martínez Berriel, Josefa
Masip Janer, Montserrat
Mata Roch, Rosa
Méndez Méndez, Ana Betsabe
Moratinos de Pablo, María Carmen
Morera Rius, María Nieves
Nasarre Urban, María Antonia
Nualart Gonzalez,Montserrat
Pedro Tarres, Pilar
Peñataro Pintado, Ester
Pérez, Pascale Daniele
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Pérez Giménez, Roser
Pérez Pérez, Isabel
Piñol Torello, Àngels
Pla Consuegra, Margarita
Ponseti Bosch, Josep Maria
Ramchandani, Bindu
Restrepo Arzayus, Lucía
Reyes Cruz, Celmira
Rived Ocaña, Mercè
Rodríguez Bueno, Jesús
Rodríguez Hebra, Isaura
Rodríguez Sandiás, Cristina
Roig Ester, Helena
Romero Rascón, Clara Rosario
Sánchez Rueda, Guadalupe
Sanz Victoria, Silvia
Tarruella Farré, Mireia
Torra Bou, Joan Enric
Vernet Bellet, Raul
Zamora García, Maria Àngels
Zango, Inmaculada

Personal d’Administració i Serveis
Martí, Maria Teresa
Alemany Selle, Marc
Álvarez Cruellas, Gemma
Armengol Aymerich, Teresa
Arrufat Esquillor, Pilar
Ayats Murillo, Pere
Barbal Pascual, Jordi
Benítez Toresano, Alba
Blasco Cuevas, Pau
Bonache Martín, Francisco
Carulla, Loreto
Coma Campmany, Isabel
Cortés Castillo, Anna
Cortés Salvador, Sor Isabel
Costa Cuevas, Marta
Cuadros Mañas, Meritxell
Dalmau Carreño, Yolanda
Datsira Bonet, Rosa Maria
Delgado Durán, Lidia
Foraster Soler, Anna
García Lozano, Anna
García Martí, Rosa Maria
Gázquez Jover, Francesc

González, Andreu
Sánchez, María José
Julián Campos, Carme
Jurado Gómez, Glòria
Knudsen, Bo
Guardiola, Anna Mª
Martín Muro, Anna
Martínez Boada, Anna
Martínez Martínez, Cristóbal
Martínez, Laura, Cueca
Masó Sallés, Lluisa
Mur González, Mª Dolors
Ódena Jardí, Montserrat
Oliva García, Cèlia
Oquillas Pascual, Teresa
Piqué Ferrer, Maria Rosa
Pirat Brogini, Eugénie
Pueyo, Miquel
Pujol Mata, Meritxell
Pujols Barniol, Maria Àngels
Rallo Sancho, Montserrat
Reyes Fernández, Elena
Roca i Martí, Rosa
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Rodó Ronzano, Josep
Rodríguez Escote, Carles
Salvador Menchen, Maite
Sánchez, Paquita
Santacana, Sónia
Santiago Pérez, Sergio
Segovia Saiz, David
Senpau Garrabou, Àngels
Solé, Carme

Directors/es de l’Escola
1918- ?
? -1972
1973-1977
1977-1979
1979-1986
1986-1994
1994-2009
2009-2012
2012-
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Martínez Vargas, Andrés
García-Tornel Carrós, Lorenzo
Castro, Mario
Bosch I Torrent, Jordi
Ovalle Bernal, Míriam
Ferrús Estopà, Lena
Tarruella I Farré, Mireia
Capitán Camañes, Anna
Comellas Oliva, Montserrat

Soler Cañizares, Carme
Soler Martí, Montserrat
Surribas Boix, Rosa
Susana Villena, Rosa
Tejedor Morell, Anna
Torrella Gine, Lidia
Vallet Moreno, Laia
Vilardell Ferrer, Santiago

Annex 4
Canvis d’ubicació de l’Escola
1918
1924
1983
1986
1990-93
1990

Dependències de l’hospital Clínic, Barcelona
Hospital de la Creu Roja. Carrer 2 de maig 301, Barcelona
Passeig de la Reina Elisenda de Montcada 23, Barcelona
Avinguda Vallvidrera 73, Barcelona
Pavellons annexos a l’Hospital de l’Hospitalet, Hospitalet de Llobregat
Carrer De la Riba, 90 a Terrassa

Font: “Història de l’Escola
Universitària Creu Roja”
1918-2006. Hospital de la
Creu Roja a 2 de maig, on
s’ubica l’Escola d’Infermeres
de la Creu Roja
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Font: BCNROC Barcelona.
Torre Godó Espuia. Passeig Reina Elisenda
de Montcada, número 23

Font: Arxiu EUIT.
Edifici de l’Avinguda de Vallvidrera 73.
Barcelona
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Font: Arxiu EUIT.
Pavelló annex a l’Hospital
de la Creu Roja d’Hospitalet

Font: Arxiu EUIT.
Façana de l’Escola a Carrer
de la Riba 90 de Terrassa.
L’edifici era l’antiga Clínica del
Remei de Terrassa i actualment
és l’edifici principal
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Font: Arxiu EUIT.
Biblioteca de l’Escola a Terrassa

Font: Arxiu EUIT.
Façana de l’Escola a la plaça
Dr. Robert de Terrassa
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