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Moció de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Sabadell perquè l'Escola 
d'Infermeria de Sabadell reconegui la figura de Mariona Creus Virgili. 

 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Mariona Creus Virgili (Sabadell 25 juny 1941- 24 juliol 2022) ha estat tot un referent en la 

història de la infermeria a Catalunya, tant en la vessant assistencial com de la gestió i una 

persona sempre vinculada a la ciutat de Sabadell. Presidenta del Consell de Govern de 

l'hospital Parc Taulí de Sabadell, recentment distingida amb el guardó d’honor del Col·legi 

Oficial d’Infermeres i infermers de Barcelona. 

 
El seu currículum en el món de la gestió és molt extens, presidenta del Col·legi Oficial 

d’Infermeres de Barcelona (COIB) entre el 2002 i el 2011; degana del Consell de Col·legis 

d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC); directora del Departament d’Infermeria a 

l’Hospital General Vall d’Hebron (1988-2000), entre més càrrecs de responsabilitat a la 

sanitat catalana. 

També va assessorar l'Institut de Ciències de la Salut pel Llibre blanc de les professions 

sanitàries. Mestra i conferenciant a diverses universitats. Va fundar l'Associació Catalana 

d'Infermeria i va ocupar el càrrec de Presidenta de l'Associació Nacional de Directius 

d'Infermeria (ANDE). Fou patrona i vicepresidenta de la Fundació Ictus, i fundadora i 

consellera de l'Associació Catalana de Direccions Infermeres (ACDI). 

 
Creus ha estat una infermera compromesa amb la professió fins al darrer moment, amb la 

seva tasca va aconseguir modernitzar i professionalitzar el Col·legi, posant les bases del 

que avui és la corporació. Persona reconeguda en el món de la sanitat. 

 
El sector de la infermeria amb la crisi sanitària viscuda, ha evidenciat a tota la població 

dues vessants ben importants i ben diferents de la professió. D’una banda hem conegut 

l’esforç, la dedicació, la gran importància de la infermeria, la transcendència de tenir 

professionals formats en coneixement per identificar, valorar i avaluar les necessitats de 

salut i en tecnologies per a les cures més complexes i específiques. Però també hem pres 

consciència del risc que assumeixen, de les necessitats de millores en les seves 

condicions laborals, salarials i de desenvolupament professional i ha posat sobre la taula 

la necessitat de buscar solucions, per solventar la falta d'infermeres i infermers a 

Catalunya. 

 
Aquestes han estat precisament les lluites incansables de la senyora Creus i, el seu recent 

decés, ens ha passat el testimoni que hem de recollir per seguir dignificant el col·lectiu 

d’infermeres, com ha fet ella tota la seva vida. 

 

Posar el nom de Mariona Creus Virgili a la nova escola d’Infermeria de Sabadell és 

molt més que retre-li un homenatge a una gran professional. També és un agraïment al 

seu actiu paper per aconseguir que l’escola es materialitzi a la nostra ciutat i, finalment, no 
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se’ns acut millor model per les futures promocions de professionals de la infermeria, 

actualment mancats de referents. 

 
  
Per aquests motius la Junta de Portaveus adopta el següent  
  

ACORD 
 
PRIMER.- Demanar que l’Escola d’Infermeria de Sabadell anomeni un espai “Mariona 

Creus Virgili” per tal de reconèixer la seva figura i fer que el seu llegat hi sigui present. 

 
SEGON.- Que es faci saber aquest acord a la família per tal que hi donin el seu vistiplau. 

 
TERCER.- Que s’informi a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, al Departament de Salut de 

la Generalitat de Catalunya; Col·legi Oficial d’Infermeres de Barcelona (COIB); Consell de 

Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC); al Departament d’Infermeria de 

l’Hospital General Vall d’Hebron; l'Associació Catalana d'Infermeria; l'Associació Nacional 

de Directius d'Infermeria (ANDE). Fundació Ictus, i l'Associació Catalana de Direccions 

Infermeres (ACDI) 

 
  
Sabadell, 29 de setembre de 2022 


