
Barcelona, 4 de novembre de 2020, són les 16.30 hores i és reuneix la Junta Directiva
de l’Associació Catalana de Direccions Infermeres (ACDI) de manera virtual amb el
següent ordre del dia i els membres que es detallen:

ORDRE DEL DIA:

1. Valoració jornada Florence Nightingale, 19 d´octubre
2. Pla de comunicació
3. Accions formatives
4. Curs de comandaments
5. Grups de treball
6. Altres

ASSISTEIXEN:

 Montserrat Artigas Lage
 Concepció Cabanes Duran
 Mercè Carreras Serrat
 Mariona Creus Virgili
 Meritxell Cucala Rovira
 Margarita Esteve Ortega
 Jesús Esteve Ferran
 Mercè Estrem Cuesta
 Gemma Margarit Alsina
 Mar Sevillano Lalinde
 Adelaida Zabalegui Yarnoz
 Sanicongress: Jose Antonio Puchades

EXCUSEN:

 Míriam Bou Creixell
 Tàrsila Ferro García
 Isabel Grimal Melendo
 Amèlia Guilera Roche
 Marisa Jiménez Ordóñez



ASSUMPETS TRACTATS:

Es projecta la presentació on es detalla cada un dels punts (veure document adjunt).

1. Valoració Jornada Florence Nightingale, 19 d’octubre 2020

Es presenta els resultats de l’enquesta de satisfacció, amb resultats molt bons i el
tancament econòmic favorable, on s’ha inclòs la despesa dels obsequis als ponents
(xec regal d’Amazon 60€).

2. Pla de comunicació

Es presenta les diferents accions que es portaran a terme treballades conjuntament
amb en JA Puchades (Sanicongress).

- Recuperar el recull de premsa de noticies de gestió.
- Ser més actius a les xarxes socials. S’incorpora la periodista Marta Pujades per

portar el Twitter. La M. Esteve demana que tots aquells temes que creiem que
són important per fer algun tuit, ho fem arribar a la secretaria
(secretaria@acdi.cat). Queda pendent de concretar un circuit més àgil i ràpid.

- Actualitzar la pàgina web i vincular les xarxes socials.
- Contingut científic  (es detalla en el punt següent Núm. 3)

3. Accions formatives

Càpsules: Es presenta 5 propostes de temes per organitzar micro-càpsules de 25-30’ i
valorar fer-les en castellà per poder fer difusió a nivell Nacional o Amèrica Llatina. Això
seria una font d’ingressos per l’ACDI.

- Pandèmia passada i actual. Quin impacte ha tingut a nivell emocional? Quines
estratègies s’ha de plantejar a les organitzacions?

- Impacte de les xarxes socials a nivell actual.
- Utilització de les dades.
- Des d’un punt de vista ètic, la solitud de les persones ingressades va en contra

dels drets humans?
- Què fer davant la manca de professionals?

Es deixa de marge una setmana per donar el vistiplau o propostes de temes per part
de tota la junta per poder començar a buscar dates i organitzar-les.



Curs de comandament: L’experiència del curs en streaming que s’està realitzant
actualment està sent molt positiva, els alumnes estan molts contents i no se’ls hi fa
molt pesat per al canvi constant de professorat. Preocupa el tema de comunicació que
aquest any la classe l’impartirà en Pere Escobar i al no ser presencial pot perdre nivell.

Per a l’any vinent s’organitzaran 2 edicions més. Per la 6a ja tenim dates planificades,
del 29 de gener al 26 de març de 2021. Es pot començar a fer difusió.

La C. Cabanes pregunta si els hospital estan d’acord, davant la situació actual, de tenir
alumnes de pràctiques i la M. Esteve comenta que al tenir molts més centres on poden
anar el número d’alumnes es redueix, de moment tots estan d’acord.

M. Esteve explica que en aquesta edició a tots els alumnes se’ls ha donat una beca
d’un any com a socis de l’ACDI, així que tenim 30 socis més i l’any vinent 60 més, i  així,
complir l’objectiu d’augmentar el número de socis.

Grups de Treball: Amb l’objectiu de potenciar la participació dels socis, es proposa
crear uns grups de treball amb la finalitat de fer un intercanvi de punts de vista i
reflexions per donar una visió i posicionament conjunt de les Direccions Infermeres.
Com ACDI podem tenir molta força i fer arribar a la Conselleria de Salut l’opinió i
posicionament dels comandaments de diferents organitzacions de Catalunya.

M. Esteve explica la metodologia a seguir, però s’ha d’acabar de concretar i
desenvolupar. La idea és que cada Directora Infermera liderés un grup de 5 persones
(pot escollir a qui vulgui i si és possible adscrits a l’ACDI) per treballar i fer una reflexió
conjunta dels temes proposats per l’ACDI i presentar un escrit de reflexió amb
conclusions (màxim 3 folis).

Es proposa fer-ho amb 3 fases:
- 1a fase (novembre 2020 – Gener 2021): Escollir temes i contacte amb les

directores Infermeres.
- 2n fase (febrer – juny 2021): organitzar taules rodones de debat.
- 3a fase ( finals 2021): Reunió amb la Consellera per explicar el que vol l’ACDI i

divulgació.



M. Esteve presenta la proposta de preguntes agrupades en 7 temes: participació en la
presa de decisions, competències bàsiques, competències ampliades, equip
assistencial, influència política, normativa i model.  (Les preguntes estan detalles al
document adjunt).

S’obre debat amb els membres de la Junta Directiva i la M. Creus dóna la seva opinió
fent la reflexió que parlar de model en aquests moments d’incertesa, els polítics no ens
podran donar resposta. Nosaltres com a gestores hem d’anar a temes que realment
tenim opcions de fer coses, com les condicions de contractació de les Infermeres.
Referent el canvi de competència està d’acord amb la M. Esteve de fer una prova pilot
amb un Hospital i que s’ha de donar resultats a nivell de recerca. Hem de ser “llestes” i
aprofitar el moment donant respostes ràpides i no vendre temes tant conceptuals que
no els podrem vendre.

La G. Margarit creu que ens perdem en el model i les condicions de treball i ens hem
de centrar més en quina infermera volem ser i on volem anar. Hi ha nous rols i noves
competències que estan sorgint davant la situació actual.

M. Artigas exposa que les infermeres deixem de fer les tasques essencials i assumim
responsabilitat d’altres col·lectius. S’ha de deixar i anar creixent.

A. Zalbalegui, compara la gestió del Govern d’Inglaterra on ha fet una inversió en llocs
d’infermeres i destaca que és important recollir tota la informació i arribar a un
consens en el temes rellevants ja que el sistema sanitari Català requereix d’un pla
d’acció.

J. Esteve i M. Sevillano aporten la seva visió des de l'experiència de les seves
organitzacions i estan d’acord amb les diferents intervencions.

M. Esteve proposa que es faci una valoració per part de tots els membres de la Junta i
es prioritzi 5 temes i fer les aportacions convenients, aqueta proposta està oberta a
canvis i seran benvingudes idees diferents. S’ha d’enviar a la secretaria tècnica abans
de divendres 13 de novembre.

III Congrès ACDI: finals de setembre 2021 o al 2022



ACORDS:

 Es dóna conformitat al pla de comunicació.
 S’acorda que, abans del divendres 13 de novembre, s’ha de fer arribar a la

secretaria tècnica:
o Conformitat o propostes de temes per organitzar càpsules formatives.
o Priorització del 5 temes que són més importants per tal de confeccionar

les preguntes a les Directores Infermeres per organitzar els Grups de
treball. També fer arribar totes aquelles aportacions o idees de
preguntes.

 Pròxima convocatòria 2 de desembre de 2020.

La presidenta Margarita Esteve aixeca la sessió a les 18:00 hores, de la qual s’estén
aquesta acta , que signa en senyal d’aprovació juntament amb la secretària.

Margarita Esteve Meritxell Cucala
Presidenta Secretària


