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Amb 8 anys la meva àvia 
va morir de càncer i, des 

d’aleshores, vaig tenir clar 
que volia ser infermera 
oncològica. Encara que 

tinguem mals dies, aquesta 
feina val la pena.

Mireia Sagrera.
Infermera de l’Hospital de Dia.

No recordo els motius 
d’escollir aquesta 

professió però el que 
més m’omple és  que 

tant els pacients com els 
familiars se sentin cuidats 

quan els atenem.

Ignacio Molina.
Infermer del Servei d’Urgències.

Vaig triar ser infermer 
perquè m'agrada ajudar 

les persones, em va 
motivar saber que 

treballaria en contacte 
directe amb els pacients.

Jaume García Tena.
Infermer d’urgències

i quiròfan del torn de nit B.

Treballava d’auxiliar
i volia ampliar

coneixements.
El que més m’agrada

de ser infermera
és el tracte amb

els pacients.

Ainhoa Alonso.
Infermera de l’Àrea

Ambulatòria.

Ja amb 6 anys anava 
amb un maletí 

d’infermera i jugava a 
punxar als veïns de 

l’escala. Anys després 
m’apassiona cuidar i 

ajudar als altres.

Montse Fernández.
Infermera de

l’Àrea d’Extraccions.

No vaig entrar a farmàcia i 
a tercer d’infermeria vaig 

fer pràctiques a pediatria i 
em va agradar. Ara treballo 

amb adults i tot i que he 
passat moments de dubtes, 

estic encantada.

Belén Rodríguez.
Infermera del Servei

d’Endoscòpies. 

Ho porto a la sang. 
De petita m’agradava 
punxar les nines i les 
taronges. Encara ara, 

gaudeixo cada dia 
d’aquesta professió.

Montse Martinez.
Infermera d’Hospitalització.

Vinc de família d’infermeres. 
La meva mare treballava en 

aquest centre i des de petita 
ja venia a l’hospital.

La infermeria sempre ha 
format part de la meva vida: 
m’encanta cuidar, l’ambient 

de treball i tot el que fem.

Judit López.
infermera del Bloc Quirúrgic.

Vaig estudiar 
infermeria motivada 

per cuidar, ajudar i 
acompanyar des del 

costat més humà. Per 
ser infermera de 

professió i de cor.

Estefania Colado.
Infermera hospitalització torn tarda.

Vaig triar aquesta 
professió per casualitat, 
de sobte em vaig veure 

estudiant infermeria i 
ara m'encanta aquesta 
feina. No ho canviaria 

per res del món.

Mavi Cepeda.
Infermera hospitalització torn nit A.


