
 

 

 

 

Barcelona, 13 de novembre de 2019, són les 16.30 hores i és reuneix la Junta Directiva 
de l’Associació Catalana de Direccions Infermeres (ACDI) a la sala de reunions de la 
Direcció Gerència de l’Hospital de Sant Pau, amb el següent ordre del dia i els 
membres que es detallen: 

ORDRE DEL DIA 

1. Presentació IV Curs de Comanandamnets ACDI 
2. Objectius i Activitats 2020 
3. Jornada 12 de març 

 
ASSITEIXEN: 

• Concepció Cabanes Duran 
• Mariona Creus Virgili 
• Meritxell Cucala Rovira 
• Margarita Esteve Ortega 
• Mercè Estrem Cuesta 
• Gemma Margarit Alsina 
• Montserrat Artigas Lage 
• Marisa Jimenez Ordóñez 
• Mar Sevillano Lalinde 

 

EXCUSSEN: 

• Lourdes Garcia Zaldivar 
• Mercè Carreras Serrat 
• Amèlia Guilera Roche 
• Adelaida Zabalegui Yarnoz 
• Míriam Bou Creixell 
• Tàrsila Ferro García 
• Isabel Grimal Melendo 

 
 

 

 



 

 

 

ASSUMPETS TRACTATS: 

1.Reunió Nursing Now Catalunya  

Margarita Esteve comenta que s’ha celebrat la reunió de grup Nursing Now Catalunya 
(CNN) on ACDI hi participa, s’han distribuït objectius i accions on l’ACDI ha de ser 
responsable del següents: 

• Millorar la visibilitat de la cartera de serveis de les infermeres. 
o Acció: instar a les web sanitàries de les institucions es faci visible 

la imatge de la infermera en 1 i 2 nivell. 
• Augmentar el nombre d’infermeres en llocs  de lideratge i les 

oportunitats de desenvolupament professional. 
o Acció: Actualitzar la normativa que regula les Direccions 

Infermeres per garantir el 1r nivell de presa de decisió en les 
institucions.  

o Acció: Instar als gerents/direccions a complir la normativa que 
estableixi. 

L’ACDI ha de fer una proposta del pla de treball al Comitè del CNN per a dur  a terme 
els objectius i accions. 

2. Calendari 

Es farà una proposta de calendari de reunions pel 2020 i es presentarà a la propera 
reunió. 

3.Curs Comanaments 2020 

La presidenta comenta que s’han fet canvis al nou porgrama. La propera edició 
s’iniciarà el 17 d’abril i finalitzarà el 7 de juny. Es comenten temes a decidir. 

1. Obligatorietat de les práctiques. S’acorda que el 100% de les pràctiques serán 
obligatòries. 

2. Definir centres de pràctiques: es farà algun canvi d’hospitals de l’ICS i 
s’inclouran centres de atenció primària ICS i no ICS. Montse Artigues i Mercè 
Estrem elaboraran la llista dels centres candidats de primària  a fer pràctiques. 

3. Inscripció ACDI: s’acorda que es pagarà la inscripció ACDI als alumnes el primer  
any. 

Es pensarà alguna acció pel 2020 per als antics alumnes. 
 
 



 

 
 

 
4. Objectius 2020 

 
Es presenten els objectius pel 2020 i les accions, s’enviaran a tota la junta per a fer 
esmenes i aprovar versió definitiva en la pròxima junta. 
 
5. – Jornada del 12 de març de 2020 

Concepció Cabanes serà la responsable de l’organització de l’acte, s’acorda que el 
comitè organitzador sigui la junta permanent amb ajuda dels membres de la junta que 
vulguin participar.  

 

6.- Acords 

• S’aprova que els pràctiques del curs sigui del 100% per a tots els alumnes. 
• S’accepta fer els canvis de centres de pràctiques en el curs de comanaments. 
• S’acorda que els membres de la junta revisaran l’esborrany dels objectius i 

accions del 2020. 
• S’accepta quela junta permanent sigui el comitè organitzador de la jornada del 

12  de març de 2020. 

 

 

La presidenta Margarita Esteve aixeca la sessió a les 18:30 hores, de la qual s’estén 
aquesta acta , que signa en senyal d’aprovació juntament amb la secretaria. 

 

 

Margarita Esteve, Presidenta   Meritxell Cucala, Secretària 

 

 

 


