
 

 

 

Barcelona, 3 de març 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. Càpsules del Curs de comandaments 
2. Acció formativa març 
3. Assemblea 
4. Carta captació socis 
5. Presentació del projecte IPA.CAT 
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 
 Marisa Jiménez Ordóñez 
 Adelaida Zabalegui Yarnoz 
 Convidada: Marta Pujadas 
 Sanicongress: Jose Antonio Puchades 

 

EXCUSEN: 

 Míriam Bou Creixell 
 Tàrsila Ferro García 
 Isabel Grimal Melendo 
 Amèlia Guilera Roche 
 Gemma Margarit Alsina 
 Mar Sevillano Lalinde 



 

 
 
 

ASSUMPETS TRACTATS: 

1. Càpsules del Curs de comandaments 

M. Esteve explica la demanda feta per parts dels ex-alumnes del curs de comandaments 
de les diferents edicions, de poder tenir una continuïtat i fer una ampliació d’aquells 
temes que els agradaria profunditzar, presenta un llistat de temes que es podrien 
organitzar en format micro-càpsules formatives de 30-45 minuts.   

o Avaluació professional. Vídeo de simulació 
o Gestió de conflictes dins l’equip. Simulació.  
o Com crear equips innovadors. 
o Reflexionar en el tipus de lideratges. Com t’agradaria ser? 
o Les infermeres i els registres. Quin rol hi juguen els comandaments? 
o Temes d’actualitat. Debat.  

 Impacte de les xarxes socials  
 

Es discuteix diferents escenaris d’organització, format i la possibilitat de poder 
organitzar-ho conjuntament o no amb l’EUI Sant Pau.  

Es decideix deixar temps fins la pròxima Junta Directiva, per valorar les diferents opcions 
i decidir com organitzar-les.   

2. Acció formativa març 

M. Cucala presenta el programa de la pròxima acció formativa “Utilització de les dades: 
convertir les dades en un valor”, planificada el 18 de març.  

Es debat si és un webinar o un fòrum del pensament. Es decideix que sigui un Fòrum del 
pensament. 

Al finalitzar la reunió es fa una reflexió del format i disseny de les diferents accions 
formatives que s’organitzaran aquest anys i es fa aquestes dues diferenciacions: 

 S’anomenarà Webinar a les activitats formatives que només participi un 
conferenciant i la durada sigui inferior a dues hores. 

 S’anomenarà Fòrum del pensament a les activitats formatives que s’organitzen 
amb un conferenciant i una taula debat amb l’objectiu de la participació. 

 

A la pròxima reunió s’explicarà a tota la Junta Directiva.  



 

 

 

Es presenta el pressupost de la webinar, amb un escenari de 25 a 30 persones inscrites 
i es cobririen les despeses. S’aprova el mateix. 

Es demana fer la difusió al més aviat possible tant per correu electrònic com a través de 
whatsApp i de les xarxes socials.  

3. Assemblea 

Al finalitzar el webinar del 18 de març a continuació es realitzarà l’assemblea. És un 
assemblea ordinària amb el format que s’ha fet fins ara, però virtual. Es presentarà 
l’activitat realitzada el 2019-2020, el nombre de socis i el pressupost dels anys 2020 i 
2021.  

4. Carta captació socis 

Per tal de fer una captació de socis, la Marta Pujadas presenta una proposta de carta 
per fer arribar a totes les Directores Infermeres de Catalunya.  Es fa una petita esmena i 
s’aprova el text. La carta s’ha d’adreçar personalitzada, sempre que sigui possible. 

5. Presentació del projecte IPA.CAT 

Adela Zabalegui informa que el proper 15 de març a les 15.30 h es farà la presentació 
del projecte IPA.CAT, estan obertes inscripcions, s’acorda no cal fer difusió expressa ja 
que ja hi ha molts persones inscrites i no cal. 

 
ACORDS: 

 Organitzar mico-càpsules (30-45 minuts) lligades a temes impartits al Curs de 
comandaments. A la pròxima reunió es decidirà format. 

 Aprovació programa i pressupost webinar 18 de març. 
 Enviar carta a les Directores i altres comanaments Infermeres de Catalunya per 

captar socis. 
 Pròxima reunió, dimecres 7 d’abril a les 16.30 h.  

 

 

Margarita Esteve    Meritxell Cucala 
Presidenta     Secretària 


