
ENTREVISTA DIRCOM CATALUNYA

JORDI MORATÓ
Director de l'Àrea de Comunicació i
Relacions Institucionals del Col·legi Oficial
d'Infermeres i Infermers de Barcelona 
MARÇ 2021

“Tenir cura de les persones
tindrà en els pròxims anys 
cada vegada més valor”



La cura era una de les paraules oblidades abans de la pandèmia. La feina de les
infermeres, als hospitals, centres sociosanitaris i residències en plena crisi de la Covid-
19 ha demostrat que la paraula ha de ser al centre de la vida i de la gestió de les
organitzacions. Les infermeres han estat la viva imatge de les cures durant la
pandèmia, un fotografia potentíssima de la humanitat de la professió i la fragilitat del
nostre estil de vida. Jordi Morató, director de Comunicació del Col·legi d’Infermeres i
Infermers de Barcelona, respon a l’entrevista de Dircom Catalunya.

La pandèmia ha portat moltes males notícies, però ha resultat una bona
ocasió per prestigiar la feina d’infermers i infermeres i de tot el col·lectiu
sanitari?
Sí, les infermeres i tots els professionals sanitaris durant tota aquesta pandèmia ho
han donat tot, han treballat al dos-cents per cent. Especialment les infermeres, el
col·lectiu més nombrós, que són les que estan més a prop de les persones. I això
també ha tingut un impacte emocional molt gran en la professió. Des del Col·legi
estem ajudant per atendre necessitats emocionals del nostre col·lectiu. Durant les
primeres setmanes, van rebre l’escalf i reconeixement de tota la ciutadania, però
segurament faltaria convertir aquest reconeixement en una major presència de les
infermeres en els llocs on es prenen decisions i en millores en l’àmbit laboral. Haurien
de tenir reconeixement per la feina que fan des del punt de vista salarial, però pel que
fa a les condicions laborals, són francament millorables i molt pitjors que a la resta
d’Europa.

Hi ha imatges que perduren en la història. Una d’elles segur que serà la de les
infermeres d’hospitals fent la companyia que no han pogut fer els familiars
dels pacients de Covid-19 als hospitals…
Durant la primera onada de la pandèmia, jo estava treballant en un hospital i ho he
vist de molt a prop. El drama que ha suposat des del punt de vista de l’atenció a les
persones ha estat excepcional. La feina de les infermeres és tenir cura de les
persones i això implica fomentar la comunicació i la relació entre pacients i els
familiars. El fet de tenir pacients ingressats que no podien rebre visites i que estaven
en últimes fases de la seva vida ha sigut molt dur. Per les famílies i per a les
infermeres. Pel paper mateix de la infermera, que els faltés una cosa tan important
com és la relació amb els seus éssers estimats ha provocat un impacte emocional
altíssim. Ara ha millorat, els pacients ingressats poden rebre visites d’un en un i s’han
buscat fórmules. Als inicis no, l’últim contacte i els últims ulls que veien alguns
pacients eren els de les infermeres. I això ha sigut duríssim.
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La professió té ara un paper cabdal en el període de vacunació. Com s’afronta
una etapa d’aquesta transcendència?
Organitzativament és un procés força complex. Tot el procés de vacunació
l’administren les infermeres, no només es dediquen a posar vacunes. Tenen en
compte l’organització, vetllen pels pacients i els seus efectes secundaris... El seu paper
és clau en tots els processos de vacunació. I la situació que tenim ara no és gaire
diferent que una campanya de vacunació de la grip. Sí que ho és pel volum de
ciutadans que s’han de vacunar, però idèntic en organització. Des del Col·legi hem
donat recolzament al Departament de Salut per buscar infermeres voluntàries en la
vacunació. Fins ara s’hi han apuntat unes 7.000 infermeres, que ja han començat a
vacunar o estan pendents que arribin més vacunes per fer-ho. És complex
organitzativament, però no és gaire diferent d’altres campanyes de vacunació.

La vacunació de la Covid-19 també presenta alguns reptes comunicatius, com
per exemple desmuntar notícies falses, neutralitzar els col·lectius
antivacunes, i informar amb detall del procés de validació i testeig de les
vacunes. Es pot fer això també a peu de consulta?
I tant. Forma part també de la feina de les infermeres. Conscienciem les persones de
la importància de la vacunació. Ara, a diferència d’altres vacunes, fa la sensació que les
resistències són menors. Hi ha col·lectius que fan molt de soroll a les xarxes, però
aquesta percepció no està tan generalitzada com en altres vacunes a peu de consulta.
La sensació és que la gent vol vacunar-se. Notícies com Astrazeneca no han ajudat
gaire i ha donat arguments a aquests col·lectius, però entre els mateixos professionals
sanitaris, reticents en bon nombre a la vacuna de la grip, no ho han estat amb la
vacuna de la Covid. Sí que els ciutadans tenen dubtes i preguntes, i evidentment una
de les tasques de les infermeres és donar explicacions per transmetre confiança.

Com heu gestionat i esteu gestionant la comunicació interna, entre el vostre
públic de la professió, tots els canvis i reptes que ha anat plantejant la Covid-
19?
Al Col·legi som 47 treballadors, però infermeres col·legiades n’hi ha unes 46.000 a
Barcelona. Som el segon col·legi més gran de tot Espanya, després del Col·legi d'Infer-

"La resistència a vacunar-se de la Covid-19
és menor que amb altres vacunes"
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meres de Madrid. Ens toca gestionar la incertesa. El concepte de comunicació de crisi,
que fins ara tractava el maneig de l’excepcionalitat, l’hem transformat en la
comunicació de la incertesa. I és continua. La incertesa la tenim cada dia. Manejar això
diàriament no és fàcil. Utilitzem dos elements: explicar les coses de manera molt
racional. Tal com van sortint. Ha estat important donar arguments racionals per
explicar com s’havia d’abordar aquesta situació. Però també ha estat necessari un
segon element: donar un enfocament emocional a la situació, perquè les i els
professionals no defalleixin, la gent no se senti perduda dins d’aquesta situació
d’incertesa. 

Amb quines eines ho heu fet?
Els nostres canals de comunicació han estat els habituals, però també hem estrenat
Telegram, hem estat més proactius a través de les xarxes, i hem vetllat per tenir més
proximitat amb els col·legiats i col·legiades. Una eina que ens funciona molt bé és el
correu electrònic i les newsletters. Des del punt de vista de formats i continguts, hem
buscat moltes experiències personals per abordar aquesta part emotiva, amb
entrevistes amb diferents especialistes de la infermeria. I hem jugat molt amb
infografies. Hem mirat de resumir informació molt complexa de manera molt gràfica i
molt visual.

4



En una professió tradicionalment femenina, com apliqueu la perspectiva de
gènere en l’activitat del Col·legi i en la vostra manera de comunicar?
No és només que hi hagi moltes dones infermeres, són el 87% de la professió -tot i
que ha anat creixent la proporció d’homes-, sinó per la pròpia naturalesa inherent de
la professió: tenir cura de les persones. És un valor típicament femení. Això és nota en
la nostra comunicació i en les nostres activitats. Posant en relleu aquesta dimensió del
“cuidar”, del “tenir cura” en cada acció que fem. D’alta banda, el nostre criteri com a
col·legi, seguint les directrius del Consell Internacional d’infermeres és referir-nos a les
professionals del nostre sector en femení com a fórmula inclusiva, entenent que aquí
també s’inclouen els homes infermers.

La salut era un valor potser massa oblidat. Tens la sensació que serà un dels
grans conceptes del segle XXI?
I tant que sí. Ara ens hem adonat que la salut és molt fràgil. S’anunciava l’eradicació de
les malalties infecciones, amb la verola, la polio, el pian... Quan s’han aconseguit
aquestes grans fites, això va fer pensar a moltes persones que acabaríem amb les
malalties infeccioses. I ara hem vist que ni de lluny. El món està més interconnectat i
cada cop som més vulnerables a les infeccions. I ara ens hem adonat del valor que té
la cura. Cuidar vol dir buscar el benestar de les persones i en moments d’incertesa
amb grans impactes sobre la salut i l’economia dels individus s’agraeix molt que hi
hagi una actitud que s’orienti cap a la cura dels individus. Tenir cura de les persones
en els pròxims anys tindrà cada vegada més valor. El valor de cuidar no només ha
d’existir en moments de necessitat, sinó que s’hauria d’incorporar a les polítiques
públiques i que tot s’orientés cap al benestar dels individus tant en situació de
malaltia com de salut plena.
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