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REUNIÓ Junta Directiva 

Barcelona,  11 de desembre de 2013 

Barcelona, a 11 de desembre de 2013, són les 16.30 hores i es reuneix la junta 
Directiva d’ACDI a la sala de reunions de la Direcció Gerència de l’Hospital de Sant Pau 

 

ASSISTEIXEN:   

• Concepció Cabanes Duran 

• Mariona Creus Virgili 

• Meritxell Cucala Rovira 

• Laura Gay Tello 

• Rafael Gòmez Rojas 

• Isabel Grimal Melendo 

• Marisa Jiménez Ordóñez 

• Georgina Villa Amor 

• Adela Zabalegui Yarnoz 

 

EXCUSSEN:  

• Margarita Esteve Ortega 

• Ana Belén Fernández Sancho 

• Cristina Montero Parès 

• Anna Ollé Gilabert 

• Mar Sevillano Lalinde 

• Llum Veiga André 

 

ASSUMPTES TRACTATS:  

 

1. Aprovació de l’acta del dia 13 de novembre del 2013.  

2. S’informa que s’han fet els tràmits (compte corrent), en el Banc de Sabadell i que 
s’ha incorporat en el punt de l’acta del passat dia 13 de novembre. El Banc de Sabadell 
sol·licita un acord de junta. Un cop signada l’acta per tots els membres, s’enviarà una 
còpia de l’acta al Banc.  
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En aquests moments encara no disposem del link per fer-nos socis, per aquest motiu 
podem fer directament, una transferència de 60€ al número de compte: 0081 0200 23 
0002706874, aquesta és l’aportació per l’any 2014. A la propera reunió conjuntament 
la Marisa, el Rafa i la Concepció aportaran solució al tema.  

3. La Marisa Jiménez proposa canviar el dia de reunió, doncs els dimecres li és 
impossible assistir. S’acorda passar les reunions l’últim dijous de cada mes, a les 17 
hores, el lloc queda pendent.  

4. S’informa que el Grup Ferpuser ens ha proposat web, seu, secretaria tècnica i 
patrocinadors gratuïtament a canvi d’un % de l’organització de congressos i jornades. 
La reunió serà el proper dia 15 de gener a les 16 hores. Es convida a assistir a tots els 
membres de la junta. El dia 16 explicarem la proposta que ens facin i si s’escau, es 
decidirà la nostra posició al respecte.  

5. Es fa la presentació de logos: Ana Belén Fernández, Isabel Grimal i Adela Zabalegui.  

Es realitza votació, el logo més votat és un presentat per Isabel Grimal. Es demana que 
per la propera reunió el presenti en color verd fulla i un pressupost.  

6. Xarxes socials: la Meritxell Cucala i el Rafa Gómez informen sobre la reunió 
mantinguda amb l’empresa corresponent. Expliquen la proposta: en un mes la pàgina 
web estarà feta per la presentació de l’ACDI i anar incorporant tota la informació etc. 
Això tindria un cost mensual de 250 € al mes. Tots els assistents opinen que és una 
despesa força elevada. 

7. Pla de comunicació. La Isabel Grimal presenta el pla de comunicació. Un pla molt 
complert, es fan algunes esmenes i es decideix que aquest tema es tractarà a la 
propera reunió.  

8. Acte de presentació de l’ACDI 

Es parla de possibles conferenciants: Milagros Perez Oliva, Marisol Rodríguez. Temes 
possibles: aportacions de les infermeres, pràctica avançada, gestió clínica, etc. 

Davant la importància que té la presentació de l’ACDI, es creu convenient fer una 
reflexió entre tots els membres de la junta sobre els objectius i valors de l’ACDI.  

La Mariona Creus proposa que els membres de la junta especialment els juniors, 
formulin preguntes sobre el tema, amb la idea de parlar-ne a la propera reunió.  

9. Els punts següents queden pendents per la propera reunió: formació pre-master, 
formació de tallers de gestió per a comandaments, recerca de documentació sobre 
lideratge, gestió, direcció, etc.  

10. Per tal de preparar correctament la presentació de l’ACDI, decideix convocar 
reunió pels propers dies 16 i 30 de gener de 2014. El dia 16 es farà la foto de grup per 
la pàgina web.  

11. Seu de l’ACDI. L’Adela Zabalegui i la Marisa Jiménez expliquen les gestions fetes, 
però totes tenen un cost important.  

 

TEMES PENDENTS DE LA PROPERA REUNIÓ:  
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1.Pendent reunió amb la Marisa Jiménez, Rafa Gómez i Concepció Cabanes per 
clarificar link inscripcions socis.  

2. Parlar del dia mensual de les reunions, l’Anna Ollé no pot venir els dijous i la Marisa 
Jiménez, els dimecres.  

3. S’informarà sobre la reunió mantinguda amb el Grup Ferpuser.  

4. La Isabel Grimal presentarà el logo escollit en color verd fulla i el pressupost.  

5. La Meritxell Cucala i Rafa Gómez i també la Isabel Grimal informaran sobre la pàgina 
web i el pressupost. Decidir l’empresa informàtica un cop tinguem tota la informació, 
especialment Grup Ferpuser.  

6. Reflexió sobre l’essència de l’associació 

7. La Mariona Creus explicarà les gestions realitzades per la seu.  

8. Pla de treball 2014: dia, hora, contingut i format de la presentació, pla de 
comunicació, conferenciant, proposta de data, formació pre-master, formació tallers 
de gestió de comandaments 

9. Fer recerca de documentació relacionada amb la direcció i gestió. 

10. Posicionament 

11. Analitzar les condicions que fa el COIB a les associacions, pel que fa a la seu de 
l’ACDI.  
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