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Benvolgut President, 

 

Des del Col.legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) us volem fer 

arribar una proposta iniciada pel Consejo General de Enfermería on promou realitzar 

en el Dia Internacional de la Infermera, el 12 de maig de 2020, la següent acció: 

il.luminar amb color blau, en honor a les infermeres, diferents monuments emblemàtics 

i edificis significatius, de les principals ciutats espanyoles. En alguns ajuntaments de 

ciutats de varies províncies la resposta a aquesta proposta de il.luminació, ha estat 

favorable.    

El COIB considera important sumar-se aquesta iniciativa donada la situació i el paper 

destacat que ha tingut i està tenint el nostre col.lectiu durant aquesta crisi. 

Creiem que en les circumstàncies actuals té més sentit que mai que les infermeres i 

infermers rebin aquest homenatge en totes les ciutats, municipis, províncies del nostre 

país, un homenatge que serà en motiu del Dia Internacional de les Infermeres, però 

que pot fer-se extensiu a tots els professionals sanitaris que lluitem contra la Covid-19. 

Amb tot lo exposat, els demanem realitzar la consulta als ajuntaments associats i 

consells comarcals si podrien sumar-se a aquesta campanya que promou el Consejo 

General de Enfermería pel Dia Internacional de la Infermera, sent un acte històric i 

carregat de simbolisme i que a la vegada no requereix d’un gran esforç per les 

corporacions municipals, només bona voluntat i el reconeixement del treball dels 

professionals sanitaris. 

Axí doncs, restem a l’espera de la seva consideració i del resultat de les respostes que 

hagin obtingut dels diferents municipis un cop realitzada la consulta. 

 

Ben atentament,          

                                                                                                                                  
                    

Paola Galbany Estragués 

Presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona 

 

Barcelona, 7 de maig de 2020 
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