
 

 

 

Barcelona, 2 de desembre de 2021, són les 18 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. Objectius 2022 
2. Altres 

 
ASSISTEIXEN: 
 

 Montserrat Artigas Lage 
 Concepció Cabanes Duran 
 Mercè Carreras Serrat 
 Meritxell Cucala Rovira 
 Margarita Esteve Ortega 
 Mercè Estrem Cuesta 
 Isabel Grimal Melendo 
 Adelaida Zabalegui Yarnoz 

 

EXCUSEN: 

 Mariona Creus Virgili 
 Jesús Esteve Ferran 
 Tàrsila Ferro García 
 Marisa Jiménez Ordóñez 
 Gemma Margarit Alsina 
 Marta Pujadas (convidada) 
 Mar Sevillano Lalinde 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ASSUMPETS TRACTATS: 

1. Objectius 2022 

La Marga Esteve presenta els objectius generals i estratègics per al 2022. Es fa un repàs 
de les diferents activitats planificades:  

- El fòrum del pensament “Ens falten infermeres, què hem de fer?” planificat per 
al dia 25 de novembre de 2021, es va suspendre per problemes de dates amb el 
conferenciant. S’ha posposat per al 27 de gener de 2022.  

- Les càpsules formatives estan planificades una per cada últim dimecres de mes. 
Desprès de l’experiència de la primer càpsula, es considera que era molt poc 
temps per fer desplaçar a la gent, es decideix planificar 2 càpsules en un mateix 
dia i començar al març. I l’última càpsula planificada no fer-la: “Como influir en 
la política las infermeres”. Import cada 2 càpsules: 30€ socis i 40€ no socis.  

- Dos edicions del curs de comandaments: abril i octubre.  
- Jornada conjunta amb l’ANDE: 29 d’abril.  La Isabel Grimal explica la proposta de 

programa, serà gratuïta, queda pendent buscar un lloc que no tingui cost ja que 
no tindrem financiació. Títol “Gestión Enfermera Generativa de Valor”, es 
començarà amb una conferència inaugural que la faria la Soledad Gallardo, 
infermera i gerent de l’hospital d’Inca. A continuació s’organitzarà una taula 
debat  amb ponents i contraponets “Aportaciones con doble mirada”. I una 
segona taula amb el títol “Papel de los mandos intermedios en el cambio de rol 
en los procesos asistenciales” on es buscaran ponents de diferents àmbits. Tot 
estarà moderat per un/a periodista i al finalitzar es realitzarà un document de 
conclusió. La Isabel Grimal ens farà arribar un esborrany del programa.  

- Recuperar els Grups de Treball per l’elaboració d’un document de l'opinió dels 
comandaments. Pròxima reunió es començarà a treballar.  

-  III Congrés de l’ACDI. Principi de novembre.  S’ha de començar a treballar i 
organitzar el comitè organitzador al gener - febrer. Ha de ser un congrés de 
màxima qualitat i tractar temes com la transformació digital, sostenibilitat i 
social-salut.  

S’adjunta document, actualitzat amb tots els canvis proposats.  

 

2. Altres  

Es parla de la resolució del BSPO (Programa de Implantación de Buenas Prácticas en 
Cuidados a través de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados), que no hi 
ha cap centre de Catalunya.  



 

 

 

 

 

Un centre compromès amb l’excel·lència en cures és un centre reconegut per l’aplicació, 
avaluació i manteniment de les guies de bones pràctiques. Actualment a Catalunya hi ha 
molts i per respecte al model català i al treball de les infermeres s’hauria de demanar 
una reunió amb la Montserrat Gea, directora general de Professionals de la Salut de 
Catalunya i fer-li arribar el  nostre desacord.  

Catalunya hauria de disposar d’un centre propi de qualitat i no dependre de Madrid. És 
el moment de crear coses diferents.  

 

ACORDS: 

 Revisar la proposta d’objectius per al 2022.  
 Pròxima reunió, dimecres 2 de febrer a les 16.30  h.  

 

La presidenta Margarita Esteve aixeca la sessió a les 20 hores, de la qual s’estén aquesta 
acta, que signa en senyal d’aprovació juntament amb la secretària. 

 

 

 

 

Margarita Esteve    Meritxell Cucala 
Presidenta     Secretària 


