
 

 

 

Barcelona, 7 d’abril 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. Valoració VI Curs de comandaments 
2. Valoració webinar “Utilització de les dades” 
3. Pròximes activitats 
4. Altres 

 
ASSISTEIXEN: 
 

 Montserrat Artigas Lage 
 Concepció Cabanes Duran 
 Mercè Carreras Serrat 
 Mariona Creus Virgili 
 Meritxell Cucala Rovira 
 Margarita Esteve Ortega 
 Mercè Estrem Cuesta 
 Amèlia Guilera Roche 
 Marisa Jiménez Ordóñez 
 Gemma Margarit Alsina 
 Mar Sevillano Lalinde 
 Adelaida Zabalegui Yarnoz 

 

EXCUSEN: 

 Míriam Bou Creixell 
 Jesús Esteve Ferran 
 Tàrsila Ferro García 
 Marta Pujadas (convidada) 
 Isabel Grimal Melendo 

 
 
 



 

 
 
 
 

ASSUMPETS TRACTATS: 

1. Valoració VI curs de comandaments 

La Concepció Cabanes explica que l’avaluació per part dels alumnes ha estat molt bona 
en general. L’únic que per a properes edicions s’ha d’acabar de fer algun encaix amb 
Primària ja que alguns comandaments també fan d’infermeres i això per a la planificació 
de les pràctiques s’ha de tenir en compte.  

M. Esteve explica que dos dies abans de començar les pràctiques, l’H. Vall d’Hebron, ens 
comunica que no poden anar. Això ha suposat que l’. H. Sant Pau hagi assumit més 
alumnes que els hi tocava. Per aquest motiu a la pròxima edició no s’ofertarà l’H. Vall 
d’Hebron.  

Aclareix la Concepció Cabanes, que el comitè de Direcció de l’H. Vall d’Hebron es reuneix 
1 cap per setmana (dimecres) i segons l’estat de l’Hospital i la pandèmia decideixen qui 
pot accedir. Per aquest motiu ens va avisar amb tant poc temps d’antelació.  

La Montse Artigas comenta que es podria fer canvis i oferir H. Bellvitge i H. Can Ruti que 
estan molts interessats.  

Al fer la integració de la Primària al curs els alumnes ho han valorat molt positivament i 
han aprés moltíssim.  

2. Valoració webinar “Utilització de les dades” 

Encara no disposem del tancament, queda pendent de valoració. Es presentarà a la 
pròxima reunió.  

3. Pròximes activitats 

Veure document adjunt.  

La Marga Esteve explica que s’ha fet una diferenciació entre les activitats formatives que 
només participa un conferenciant i la durada és inferior a dues hores els anomenarem 
“Webinar” i les activitats formatives que sigui d’un conferenciant i a continuació una 
taula debat les anomenarem “Fòrum del pensament”.  

Les activitats planificades són:  

 



 

 

 

 
 

 Webinar:  Utilització de les dades. Fet el 18 de març 
 X Fòrum del pensament. Des d'un punt de vista ètic, la solitud de les persones 

va en contra dels drets humans? Previst fer-ho el 5 de maig.  
 Webinar: Pandèmia passada i actual. Quin impacte ha tingut a nivell emocional? 

Definir estratègies per a les organitzacions.  Previst fer-ho al juny.  
 XI Fòrum del pensament. Millor contractació i situació laboral, unificació de 

criteris. Què fer davant la manca de professionals? Previst fer-ho al setembre. 
 Webinar: Impacte de les xarxes socials a nivell actual. Previst fer-ho a l’octubre. 

La Marga Esteve, com responsable del pròxim Fòrum del pensament explica com l’està 
organitzat. El títol s’ha d’acabar de concretar “Des d’un punt de vista ètic, la solitud de 
les persones va en contra dels drets humans?” i s’iniciarà amb una conferència per part 
de la Núria Terribas parlant de la Pandèmia i l’ètica i a continuació una taula rodona que 
estarà formada per 4 persones que parlaran des dels diferents punts de vista:  

- Pandèmia i soledat. Francesc Rillo. 
- Pandèmia i impacte emocional. Jesús Portos. 
- Visió des d’un punt de vista pacient. Gemma Margarit 
- Visió malalties infeccioses. Joaquin López-Contreras 

La Montse Artigas proposa que en lloc de dir la “solitud de les persones” parlar de la 
“soledat imposada”.  

L’Adela Zabalegui proposa d’incloure el punt de vista d’un sociòleg. Enviarà el nom d’una 
persona que coneix i ho pot fer molt bé. 

La Concepció Cabanes recorda que el congrés de l’ANDE són els dies 5, 6 i 7 de maig, 
s’hauria de plantejar una nova data.  

D’alta banda, la Marga Esteve, explica com s’està organitzant les microcàpsules del curs 
de comandaments”. Els anomenarem “Cápsulas de conocimiento para mandos 
intermedios”, s’organitzaran 8 temes, en castellà per arribar a més públic i es realitzarà 
1 per mes (des de setembre de 2021 al maig de 2022). S’ofertaran totes les sessions a la 
vegada i els preus anirà en funció del número de càpsules que vulguis inscriure’t. Es 
començarà a treballar continguts i ponents.  

 

 



 

 

 

4. Altres  

La Mercè Estrem explica que la Universitat de Matemàtiques i Estadística ha escollit a 
Florence nightingale com a matemàtica del curs 2020-2021 i la reconeix com a 
estadística, a més de ser considerada la mare de la infermera moderna. Per aprofundir 
en les facetes, estadística i infermera, es celebra una jornada el 12 de maig. Una data 
amb doble rellevància: per una banda el dia internacional de la Infermeria i per l’altre el 
dia internacional de la dona matemàtica. S’enviarà la informació a tots els socis.  

 
ACORDS: 

 A la pròxima edició del curs de comanaments no incloure l’H. Vall d’Hebron com 
centre col·laborador en pràctiques.  

 X Fòrum de pensament passar-ho de finals d’abril a principis de maig.   
 Organitzar micro-càpsules (30-45 minuts) lligades a temes impartits al Curs de 

comandaments.  
 Pròxima reunió, dimecres 5 de maig a les 16.30 h.  

 

 

Margarita Esteve    Meritxell Cucala 
Presidenta     Secretària 


