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Barcelona, 2 de desembre de 2021

Objectius 2022



Aquests objectius formen part del pla estratègic definit (2019-2023)

 Reorganitzar els membres de la junta tant permanent com l’ampliada.

 Incrementar el número de socis.

 Aconseguir fidelitzar als socis amb els continguts dels objectius estratègics.

 Incrementar els ingressos per revertir en el coneixement dels professionals.

 Crear diferents grups de treball amb la finalitat de donar una visió i
posicionament conjunt de les Direccions Infermers de Catalunya i plantejar
mesures o canvis que calen per abordar el futur.

 Fer arribar a la Conselleria de Salut l’opinió dels comandaments de diferents
organitzacions de Catalunya.

 Fer arribar a tots els partits polítics l’opinió dels comandaments de diferents
organitzacions de Catalunya.

 Realització de la vuitena i novena edició del programa per a comandaments,
impartint formació bàsica relacionada amb la planificació i organització
d’hospitals, sociosanitaris i/o d’atenció primària.
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 Elaborar i dissenyar debats que afavoreixen la participació i ajudin a la
reflexió de temes cabdals per a nosaltres.

 Treballar la web de l’ACDI desenvolupant el pla de comunicació /
màrqueting.

 Incrementar la presència positiva de l’ACDI com a veu experta en gestió en
salut i social, des d’una perspectiva infermera, als mitjans de comunicació.

 Incrementar la presència i influència a les xarxes socials de l’ACDI.

 Augmentar i millorar la relació de l’equip directiu de l’ACDI amb periodistes,
escriptors, opinadors i tertulians dels mitjans de comunicació.

 Continuar donant a conèixer l'associació participant a tots els fòrums
possibles, a polítics responsables de salut, a institucions i/o altres que es
considerin rellevants.

 Dissenyar una plataforma digital amb col·laboració de diferents hospitals per
incorporar els projectes (només títols – fons de dades).
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Objectius estratègics 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. Obversacions Lloc

1
X Fòrum de Pensament ACDI. Ens falten 
infermeres, què hem de fer?

27-ene

2
Acció formativa: "Tancament de la presó Model" 
Dr. Comella

Pdte 
data

3 Càpsules formatives N2 i N3 N4 i N5 N6 i N7

3.1
La felicidad de los profesionales. Reto de las 
organizaciones. 

23-març

3.2 Gestión de conflictos dentro del equipo. Simulación 23-març

3.3
Las enfermeras y los registros, ¿Qué rol juegan los 
mandos?

25-maig

3.4 Temas actualidad: las enfermeras y el feminismo 25-maig

3.5 Evaluación profesional. Vídeo de simulación 29-jun

3.6 La vida es chula "atrévete" 29-jun

4 VIII edició Curs de comandaments

5 VIX edició Curs de comandaments 

6 Jornada ANDE - ACDI 29-abr

7
Grups de Treball per elaboració del document de 
l'opinió dels comandaments. 

8 III Congrès ACDI

9 Publicació d'articles opinió
12/5 Dia 

intern. Inf.
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