
Barcelona, 2 de desembre 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. Curs de comandaments
2. Grups de treball
3. Altres

ASSISTEIXEN:

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

EXCUSEN:

 Míriam Bou Creixell
 Mercè Carreras Serrat
 Jesús Esteve Ferran
 Tàrsila Ferro García
 Isabel Grimal Melendo
 Amèlia Guilera Roche
 Marisa Jiménez Ordóñez
 Adelaida Zabalegui Yarnoz



ASSUMPETS TRACTATS:

1. Curs de comandaments.

M. Esteve explica que el dissabte passat es va fer la cloenda del curs de manera
presencial i va estar a la taula la Concepció Cabanes, en Toni Torres (coordinador del
curs) i ella mateixa. Al finalitzar l’acte es va projectar un vídeo amb les imatges recollides
durant el curs. El compartirem.

Els resultats de les enquestes d’avaluació són un valors altíssims. En Toni Torres ha fet
una bona feina, el seu compromís és molt gran.

La C. Cabanes explica que aquest dilluns s’han incorporat els alumnes als diferents
centres per poder realitzar les pràctiques i de moment tot bé. La durada seran 15 dies i
el seguiment, per la situació actual, es realitzarà virtual.

M. Esteve comenta que ja ens hem de posar a treballar per la 6a edició, depenen de la
valoració del professorat es farà algun canvi. I al gener treballar els objectius que els
dos principals ha de ser augmentar els socis i fer tresoreria per poder fer coses. M.
Estrem, al gener, presentarà la previsió de pressupost.

2. Grups de treball.
Es projecta una presentació de suport a l’explicació. (veure document adjunt).

M. Esteve presenta un document amb tot el treballat fins ara. Fa un repàs dels objectius,
de la metodologia i de les 4 preguntes que han quedat desprès de totes les preguntes
recollides. Es fa un anàlisis de cada una d’elles.

1) Serem capaces de sortir de la nostra situació de confort? Les Directores
Infermeres i els comandaments estan disposats a assumir aquest canvi?

a) Quin ha de ser el nou escenari competencial de les infermeres. Davant
l’aparició de nous rols com ens hem de posicionar?

b) Creieu que el paraigües IPA ha de ser més ampli del que es contempla
en IPA.CAT. Ha d’incloure altres infermeres expertes que donen
suport als equips assistencials?

2) Què penseu que s’hauria de fer/regular per pal·liar/resoldre la falta
d’infermeres? (Per àmbit competencial)

3) Penseu que seria necessari que s’implantés un sistema de reacreditació per
a les infermeres lligat a un model de desenvolupament professional?



4) És important unir forces per augmentar la visualització del lideratge infermer
a la societat, com ho fem? Necessitem la presència d’una infermera per a una
bona governança amb visió territorial (AP’s /hospital’s/sociosanitari’s)

M. Esteve planteja a la resta de la junta com fem per tal de tirar cap endavant el
document. Queda discutir com ho fem, per àmbits? quins territoris? Anem per fases?
S’exposa el cronograma.

Cada grups haurà d’escriure de conclusions 3 folis, màxim, de cada pregunta i nosaltres
haurem de treure les idees principals per poder redactar el document final.

M. Artigas explica que ha aconseguit 6 becaris perquè ens ajudin a redactar i analitzar
els diferents documents. Aquest treball suposa moltes hores de feina que nosaltres no
disposem i és una oportunitat que no la podrem deixar perdre.

La C. Cabanes comenta que quanta més gent participi més suport tindrem, així que s’ha
de tenir en compte els Hospitals comarcals, la visió és molt diferent. La G. Margarit
també està d’acord ja que tenen els mateixos problemes però realitat diferents. S’hauria
de buscar un nombre de centres perquè la mostra sigui significativa.

Tothom està d’acord de fer-ho per àmbits i la M. Esteve consultarà amb el Centre
Cochrane del H. Sant Pau perquè ens ajudin a definir la mostra per territori.

3. Altres.

JA Puchades explica que a nivell fiscal s’ha de renovar cada dos any la signatura digital.
Queda pendent que la Presidenta faci la renovació. S’ha de demanar cita prèvia a
Hisenda i per la situació actual està complicat.

I, també exposa que l’assemblea tal com marca els estatus s’ha de fer anual, però si es
notifica a tots els socis que per la situació de la pandèmia no es realitzarà es pot deixar
per l’any vinent. Tothom està d’acord.



ACORDS:

 S’acorda buscar suport per definir la mostra dels grups de treball.
 Es dóna conformitat per enviar una carta a tots els socis per aplaçar l’assemblea

a l’any vinent.
 Pròxima convocatòria: 3 de febrer 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


