
 

 

 

Barcelona, 3 de febrer de 2021, 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. VI Curs de comandaments 

2. Contacte amb partits polítics 

3. Objectius 2021 

4. Prescripció infermera 

5. Altres 

 

ASSISTEIXEN: 

 

• Montserrat Artigas Lage 

• Concepció Cabanes Duran 

• Mercè Carreras Serrat 

• Mariona Creus Virgili 

• Meritxell Cucala Rovira 

• Margarita Esteve Ortega 

• Mercè Estrem Cuesta 

• Marisa Jiménez Ordóñez 

• Gemma Margarit Alsina 

• Adelaida Zabalegui Yarnoz 

EXCUSEN: 

• Míriam Bou Creixell 

• Jesús Esteve Ferran 

• Tàrsila Ferro García 

• Isabel Grimal Melendo 

• Amèlia Guilera Roche 

• Mar Sevillano Lalinde 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ASSUMPETS TRACTATS: 

1. VI Curs de Comandaments 

M. Esteve explica que s’ha iniciat el curs i que està sent un èxit. Aquest èxit en part ve 

donat per les 15 places reservades per l’ICS, ja cada edició les tenim assegurades. Ha 

estat una bona decisió unir primària i hospitalització ja que està sorgint un debat 

compartit molt ric.  

A la inauguració del curs s’ha insistit en la importància de la realització de les 

pràctiques. Les pràctiques són obligatòries, però que donat a la situació actual s’està 

fent excepcions.  

Hi ha 35 alumnes, el Coordinador del curs en Toni Torres, ens feia la proposta de com 

es fa el curs en streaming es podria ampliar les places però no ens interessa, 

actualment funciona molt bé i millor tenir llistat d’espera.  

Torna a sortir la necessitat de realitzar mico-càpsules (30 minuts) de temes impartits 

durant el curs. La M. Artigas proposa passar una enquesta a tots el alumnes que han 

realitzat el curs i que siguin ells que ens facin arribar aquells temes que els agradaria 

aprofundir.  

   

2. Contacte amb partits polítics.  

L’ACDI ha rebut una carta per part del Primer secretari del PCS, en Miquel Iceta, on ens 

conviden a participar en l’elaboració de programa electoral. La presidenta es va reunir 

el dia 27 de gener a les 16.30 h amb l’Assumpta Escarp, portaveu de Salut del grup 

Parlamentari Socialista del Parlament de Catalunya.  

M. Esteve explica que la reunió va ser molt amigable, va anar molt bé i va parlar de 

diferents temes com la convalidació del grau, dotació infermeres, replantejament del 

model de salut català, ...  

Després de les eleccions es planteja fer una contacte amb tots els partits polítics.  

 

 



 

 

 

 

3. Objectius 2021 

M. Esteve presenta els objectius per aquest any, que segueixen la mateixa línia de l’any 

passat, i una planificació de les accions a dur a terme (veure documents adjunts).  

 

Es decideix posar a un responsable per cada acció per tal que lideri l’organització. Es 

distribueix de la següent manera:  

 

Acció formativa Responsable 

Utilització de les dades. Meritxell Cucala 

Des d’un punt de vista ètic, la solitud de les persones 

va en contra dels drets humans? 
Marga Esteve 

Pandèmia passada i actual. Quin impacte ha tingut a 

nivell emocional? Definir estratègies per a les 

organitzacions. 

Mercè Estrem 

Millor contractació i situació laboral, unificació de 

criteris. Què fer davant la manca de professionals? 
Montse Artigas 

Impacte de les xarxes socials a nivell actual Marta Pujadas 

 

M. Esteve proposa que lligant amb l’objectiu de la publicació d’un article d’opinió, 

desprès de cada acció formativa fer  un resum i posicionament de l’ACDI i fer difusió 

xarxa o nota als diaris.  

 

La presidenta proposa que per treure rendiment a aquetes accions formatives, fer 

alguna en castellà per poder fe difusió tant a nivell nacional o a nivell de sud-amèrica. 

Parlarà amb la Isabel Grimal per valorar quines accions es podria organitzar juntament 

amb l’ANDE.  

 

 

4. Prescripció infermera 

La Mercè Estrem explica l’estat de situació, actualment els 2 centres de l’ICS ja han 

acabat la prova pilot i es continua amb els centres previstos menys H. Hospital 

Comarcal del Pallars que no està preparat.  

 

Encara tenim dubtes de la capacitat que tindrà el COIB per donar els certificats, han 

contractat més operadors i han comprat més impressores.  

 



 

 

 

 

 

 

M. Artigas explica la seva experiència amb el COIB i les dificultats de signar el conveni 

amb ells.  I fa un resum de la situació de la prescripció infermera a altres comunicats 

autònomes i exceptuant d’Andalusia, Catalunya som pioners. També exposa els 

inconvenients que ens trobem amb les industries farmacèutiques i dels productes que 

estan al catàleg que sí podem prescriure, segons la marca no podem perquè segons 

indica el prospecte està a subjecte a prescripció mèdica, s’han d’actualitzar.  

   

Altres temes tractats:  

 

La secretària tècnica fa un repàs del diferents temes que estan pendents:  

 

- Web.  

o Actualització de la pàgina web, s’està buscant col·laboradors per al seu 

finançament.  

o Activació de la zona restringida, per tal de tenir tots els documents amb 

un lloc únic i compartir amb tots (actes, documents, ...)  

o Aplicació per poder fer els pagaments a través de la web. Així els 

pagaments es podran fer directes i disminuir les despeses bancàries. A 

finals del mes de febrer ja estarà actiu.  

- Tancament econòmic 2020. Estem pendent de poder fer el tancament del V 

Curs de comandaments.  

- Socis. S’està treballant l’actualització de la base de dades.  

- Memòria 2020. S’està acabant de recollir tota la informació.  

- Agència tributaria. Estem pendent de poder aconseguir una cita prèvia.  

- Assemblea 2020. Es decideix fer-la desprès d’una acció formativa planificada 

per a l’any 2021 i buscar una manera que no tingui cos, per la poca afluència 

del socis a les assemblees. 

- Periodificació reunions Junta permanent. S’ha canviat al 3t dimecres de mes.  

 

M. Carreras pregunta com està el tema de la borsa de treball. Es recupera l’acta del 5 

de juny de 2019 on es va decidir no posar-ho en marxa per un tema econòmic. 

S’acorda tornar a treballar aquest tema.  

 

M. Creus parlar de l’article de l’ Alba Brugues "Apostar por las enfermeras", es 

comparteix amb tota la junta Directiva. I fa la reflexió si l’ACDI també ha de fer algun 

tipus de posicionament.  



 

 

 

 

 

La M. Artigas comenta que de societats científiques hi ha moltes i de primària només 

hi ha una i és molt fàcil aglutinar. Nosaltres com ACDI podem fer un posicionament i 

ser objectives amb les dades que tenim actualment. L’article de l’Alba Brugues ens 

podria servir coma a palanca i sumar. Marta Pujadas pensarà una proposta d’article o 

carta al diari.  

 

La Marga Exposa explica la proposta que li ha fet arribar la Dra. Gemma Craywinckel, 

gerent de l’hospital de Sant Pau i membre de la Junta Directiva de la societat Catalana 

de Gestió Sanitària, d’integrar l’ACDI dins la societat. Es decideix que col·laborar cap 

problema però integrar-se no ja que quedaríem diluïdes.  

  

ACORDS: 

• Organitzar mico-càpsules (30 minuts) lligades a temes impartits al Curs de 

comandaments. Realitzar una enquesta a tots el alumnes que han realitzat el 

curs per saber quin temes voldrien aprofundir.  

• Enviar a tota la junta directiva els objectius i accions formatives per l’any 2021.  

• Parlar amb l’ANDE per organitzar alguna activitat conjunta.  

• Treballar borsa de treball 

• Escriure algun article de posicionament de l’ACDI davant la situació actual.  

• Pròxima reunió, dimecres 3 de març a les 16.30 h.  

 

 

 

Margarita Esteve    Meritxell Cucala 

Presidenta     Secretària 

 

 


