
 

Acta 1/2017   

3ª ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  

Barcelona,  15 de novembre de 2017 

Barcelona, a 15 de novembre de 2017, són les 13:00 hores i es reuneixen els socis de 
l’ACDI a la sala Pau Gil del Recinte Modernista de Sant Pau, un cop finalitzat el 
Workshop ACDI, amb el següent ordre del dia i els membres que es detallen: 

 

ORDRE DE DIA: 

 
1. Informe de la Presidenta i Secretària. Objectius, activitats realitzades 2016 i 

objectius estratègics 2017 
2. Informe de la Tresorera.  
3. Presentació i aprovació comptes anuals  
4. Precs i preguntes 

 

 

ASSISTEIXEN:   

• Míriam Algarra Ramos 

• Concepció Cabanes 

• Mariona Creus i Virgili 

• Mercè Estrem Cuesta 

• Antonio García Miravet 

• Lourdes García Zaldivar 

• Isabel Grimal Melendo 

• Núria Guardia Mila 

• Carme Jover Sancho 

• María Lacueva Abad 

• Alejandro Marieges Gordo 

• Rosa María Muñoz Albarracín 

• Anna Ollé Gilabert 

• María del Mar Pina 

• Julia Salvador Lodosa 

• Mar Sevillano Lalinde 
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• Montse Sitges Carrero 

• Mireia Subirana Casacuberta 

• Mª Carme Valls 

• Àngela Vilà Vendrell 

 

EXCUSSEN:  

• Amèlia Guilera Roche 

• Montse Sitges Carreño 

 

 

ASSUMPTES TRACTATS:  

 1. Presentació i agraïments 

La Margarita Esteve Ortega, presidenta de l’ACDI, dóna la benvinguda als socis 
de l’ACDI presents i agraeix la seva presència.  

Destaca la gran evolució i creixement que ha realitzat l’associació des del seu 
naixement. 

2. Objectius i activitats realitzades 2016 

La Meritxell Cucala Rovira, secretària de l’ACDI, descriu els objectius que es van 
plantejar per l’any 2016. Es detallen a continuació:  

 Elaborar i dissenyar debats que afavoreixen la participació i ajudin a la 
reflexió de temes cabdals per a nosaltres (comandaments de la direcció 
infermera).  

 Celebrar un congrés per tal d’intercanviar experiències i aportar nous 
coneixements en l'àmbit de la gestió. 

 Treballar els continguts d’un programa modular per a comandaments 
que inicien la seva trajectòria i estiguin mancats d’una formació bàsica 
relacionada amb la planificació i organització de les unitats assistencials. 

 Cercar aliances amb les universitats per tal d’oficialitzar el curs esmentat 
i d’altres (com comptar amb el seu recolzament). 

 Tenir un paper actiu amb les xarxes socials, mantenint el seu contingut 
al dia, per tal de ser atractius tant per als socis, com per al no socis. 

 Donar a conèixer l'associació a tots els fòrums possibles. A polítics 
responsables de salut com també a institucions i altres que es 
considerin rellevants. 

 Donar resposta a les propostes formatives dels socis.  
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A continuació, la Meritxell Cucala va presentar les activitats que es varen 
realitzar al llarg de l’any 2016. Es detallen a continuació:  

 Comissió de Crisi de la Prescripció Infermera  

L’ACDI entra a formar part a la Comissió de Crisi de la prescripció 
infermera, un grup creat pel COIB,  el desembre de 2015. L’objectiu de 
la Comissió és instar a la  instar a la Conselleria de Salut a aprovar 
definitivament el decret del Govern de la Generalitat que ha de regular 
la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes 
sanitaris per part de les infermeres i infermers de Catalunya. L’ACDI 
forma part de la Comissió de Crisi juntament amb altres societats i 
associacions catalanes. 

 Curs de Comandaments Bàsic  

Es crea la Comissió de treball per començar a preparar el Curs de 
comandaments bàsic. L’objectiu del curs és aconseguir que els 
estudiants adquireixin o millorin els coneixements sobre la gestió dels 
serveis d’infermeria des del rol de supervisió dels mateixos, així com 
identificar i reflexionar al voltant de les competències personals 
necessàries per tal de que coneixements i competències els puguin 
aplicar de forma satisfactòria en el seu lloc de treball.  

 III Fòrum de Pensament ACDI  

Nº assistents: 120. Aquesta trobada va tenir l’objectiu de debatre un 
tema tant complex com és la planificació de recursos humans en les 
organitzacions.  

 Creació perfil de Twitter ACDI  

L’ACDI decideix crear un perfil de Twitter amb l’objectiu d’establir un 
canal bidireccional i ràpid, ser transparents i augmentar les visites al 
web. 
Amb el nom d’ @infermeres_ACDI es comparteixen noticies publicades 
al web i altres noticies d’interès per al col·lectiu. També s’estableix 
contacte amb altres associacions i societats. 
Actualment l’ACDI té 321 seguidors i ha publicat 235 tuits.  
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 IV Fòrum de Pensament ACDI  

Nº assistents: 60 
Aquesta trobada va tenir l’objectiu de debatre i discutir sobre les unitats 
d’hospitalització en un futur.  
De la mà de l´empresa Induct, es van dissenyar nous projectes d´unitats 
d´hospitalització enfocades a millorar l´experiència i assistència dels 
pacients.  
 

 I CONGRÉS ACDI  

Nº assistents: 199 
Socis 36  
No Socis 123  
    
INSCRIPCIONS PER COMUNITATS AUTÒNOMES  
ANDORRA 2,01%  
ILLES BALEARS 0,50%  
BARCELONA 87,94%  
GIRONA5,53%  
LLEIDA 0,50%  
TARRAGONA 2,51%  
VALENCIA 1,01%  
 
Resultats de les enquestes de satisfacció dels assistents: 
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 SESSIÓ INFORMATIVA PRESCRIPCIÓ INFERMERA (ACDI – LA UNIÓ)  

La Unió i l’Associació Catalana de Direccions Infermeres (ACDI) van 
organitzar conjuntament una sessió informativa i debat, amb l’objectiu 
d’informar, com entitats que formem part de la Comissió de Crisi, de la 
situació actual de la normativa catalana que ha de regular la prescripció 
infermera a Catalunya, liderada pel Consell de Col·legis d’Infermeres i 
Infermers de Catalunya.  
 

A mode de conclusió, la Secretària de l’ACDI va destacar la importància de 
l’ACDI per esdevenir un instrument imprescindible, en el moment de canvi de 
paradigmes, ser una associació potent per arribar a les instàncies polítiques i 
sanitàries, tenir capacitat d’influència i decisió en planificació i gestió i, en 
resum, arribar a ser una associació forta, diferent  i referent a Catalunya. 

3. Socis ACDI 

Un altre punt de l’assemblea va ser presentar el número total de socis que hi ha 
actualment a l’Associació.  

Segons el següent gràfic, actualment hi ha 107 socis i sòcies a l’ACDI.  
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5. Presentació dels comptes 2016  

La Marisa Jiménez, tresorera de l’ACDI presenta davant els socis i sòcies el 
resum econòmic del 2016: 

 

 
 

 

Finalment, es presenta el pressupost realitzat per l’any 2017: 

 

INGRESOS        9.300,00 

      

 
Cuotas socios 2016 (105 socios x  60€ /socio) 

 
6.300,00 

 

 
Jornadas y Congreso ACDI 

 
3.000,00 

 

      
GASTOS       -8.976,00 

      

 
Secretaria Técnica (Enero a Diciembre x 300 € + IVA/ mes) -4.356,00 

 

 
Comisiones bancarias 

 
-120,00 

 

 
Viajes y varios Asociación (Gastos y dietas - Otros) -1.000,00 

 

 
Material Promocional ACDI 

 
-2.500,00 

 

 
Otros gastos 

  
-1.000,00 
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ACORDS:  

• S’aproven els objectius i les activitats que es van realitzar al llarg del 
2016. 

• S’aprova el resum econòmic del 2016. 

• S’aprova el pressupost econòmic realitzat per l’any 2017. 

 
 

La presidenta aixeca la sessió a les 13:20 hores, de la qual s’estén aquesta acta, que 
signa en senyal d’aprovació juntament amb la secretaria.  
 

 

 

Marga Esteve, presidenta 

 

 

 

Meritxell Cucala, secretària 

 

 

 

 

 

 

Persona qui ha redactat l’acta:  

Laura Diéguez, Secretaria Tècnica de l’ACDI 
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