
Dossier de premsa 

 

Els estudiants premiats al III Certamen de l’Escola Universitària d’Infermeria i 

Fisioteràpia reben els guardons en l’acte de cloenda del curs 2009-2010 

 

Lliuren els premis la senyora Pilar Sánchez-Cuenca, defensora dels usuaris del sistema 

sanitari públic; el doctor Antoni Aguiló, cap del Departament d’Infermeria i 

Fisioteràpia; i la doctora Margalida Miró, directora de l’Escola Universitària 

d’Infermeria i Fisioteràpia. 

 

També hi assisteixen la senyora Cristina Moreno, subdirectora de l’Escola, i el doctor 

Cels Garcia, vicerector d’Estudiants i Campus de la UIB, com també el professorat de 

l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB, els alumnes de primer, sgon 

i tercer curs que conclouen estudis. 

 

El III Certamen de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia. Infermeria: 

art i ciència… Fisioteràpia: art i ciència… es convoca en tres modalitats i hi poden 

participar els alumnes de qualsevol curs dels estudis d’Infermeria o de Fisioteràpia, en 

grup o de manera individual. 

 

Les modalitats en què es convoca el certamen són Pensament científic, orientat a la 

presentació de treballs que mostrin el pensament crític i científic de la professió; 

Pensament crític, ciutadania i salut, modalitat que recull treballs o formes d’expressió 

que reflexionin sobre l’adequació del sistema de salut a l’usuari; i Salut solidària, 

premi que pretén donar reconeixement a persones o entitats que formen part de la UIB o 

hi estan directament relacionades i, especialment, estan relacionades amb l’Escola 

Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia. 

 

Modalitat Pensament científic 

Es concedeix el premi en aquesta modalitat al treball La malnutrició a Espanya durant 

la guerra civil i postguerra, dels estudiants Andrés Tutivén, Laura Edreira, Maria 

Antònia González i Irene Tur, alumnes del primer curs del grau d’Infermeria al campus 

universitari de Palma. Reben una dotació econòmica de 200 euros. 

 

La malnutrició a Espanya durant la guerra civil i postguerra se centra en les 

conseqüències que tingueren en la salut de la població la guerra civil i el franquisme des 

de 1936 fins a 1951. Per fer el treball, els alumnes s’han centrat a descriure les 

experiències viscudes per dues persones durant la guerra i la postguerra i tot allò 

relacionat amb la seva alimentació. Han utilitzat la fenomenologia històrica, una 

metodologia qualitativa que es basa a conèixer en profunditat les històries de vida de 

cada persona mitjançant l’entrevista. 

 

Modalitat Pensament crític, ciutadania i salut 

Es concedeix el premi en aquesta modalitat al treball La dieta com a element terapèutic 

enfocat a pacients diabètics que practiquen el ramadà, dels estudiants Asmaa 

Bennouna, Isabel Acosta i Inès Bautista, alumnes del primer curs del grau d’Infermeria 

a la Seu universitària d’Eivissa. Se’ls atorga una dotació econòmica de 200 euros. 

 

La dieta com a element terapèutic enfocat a pacients diabètics que practiquen el 

ramadà és un treball que té la finalitat de conèixer com afecta el dejuni les persones 



diabètiques practicants del ramadà, per poder elaborar un seguit de recomanacions 

dietètiques pràctiques amb el propòsit d’evitar els efectes contraris del dejuni durant 

aquest mes. Els alumnes han analitzat i sintetitzat les dades recopilades, a partir de les 

quals s’han creat les recomanacions més adients perquè els infermers puguin guiar de la 

manera més adequada possible el pacient diabètic que decideix fer el dejuni, per reduir 

els riscs que aquest duu associats.  

 

També s’ha concedit en aquesta modalitat un accèssit dotat de 150 euros al treball 

Anàlisi nutricional dels patrons dietètics del Centre Residencial Es Ramal a Alaior, 

elaborat pels alumnes del primer curs del grau d’Infermeria a la Seu universitària de 

Menorca Yurena Monfort, Diego Conedo, Alícia Domingo, Alberto Nuez, Cristina 

Sánchez i Cristina Vázquez. 

 

En el treball Anàlisi nutricional dels patrons dietètics del Centre Residencial Es 

Ramal a Alaior s’analitzen els patrons dietètics d’aquest centre residencial i es 

comparen amb els que figuren a la bibliografia ja existent sobre recomanacions 

dietètiques per a pacients que pateixen diferents patologies que solen acompanyar la 

persona en el procés d’envelliment, com la diabetis, la hipercolesterolèmia, la disfàgia o 

la hipertensió arterial, malalties cròniques que requereixen cures nutricionals 

específiques.  

 

Modalitat Salut solidària 

Es concedeix el premi en aquesta modalitat a l’única candidatura presentada pels 

estudiants, professorat i personal d’administració i serveis de l’Escola Universitària 

d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB, que és la de la senyora Pilar Ferrer de Sant Jordi, 

professora de la UIB. La senyora Ferrer de Sant Jordi rebrà una dotació econòmica de 

500 euros per destinar-la a l’ONG que decideixi. 

 

Pilar Ferrer de Sant Jordi és professora del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia 

de la UIB, fundadora i coordinadora de la Unitat Docent de Comares de la UIB i 

fundadora de la Unitat Docent de Comares de Bolívia, i és presidenta de l’Associació 

Balear de Comares. La senyora Ferrer de Sant Jordi ha dedicat la seva vida professional 

a la sanitat. Ha treballat en l'assistència com a infermera i comare ocupant càrrecs de 

gestió, com ara supervisora i cap de comares de l'àrea d'obstetrícia de l'Hospital 

Universitari Son Dureta. Ha rebut nombrosos premis, entre els quals destaquen el premi 

Fundació Mateu Orfila, que atorga la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, 

el premi Infermera de l’Any 2005, que atorga el Col·legi d’Infermeria de les Illes 

Balears, o el Premi Mayo 2010 a la Millor Trajectòria de Comares 2010, que atorga 

Ediciones Mayo. 

 


