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Acta 1/2018   

4ª ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

Barcelona,  27 de setembre de 2018 

Barcelona, a 27 de setembre de 2018, són les 18:45 hores i es reuneixen els socis de 

l’ACDI a l’Auditori i Centre de Convencions AXA, un cop ha finalitzat la primera jornada 

del II Congrés d’Infermeres Directives de l’ACDI, amb el següent ordre del dia i els 

membres que es detallen: 

ORDRE DE DIA: 

1. Informe de la Presidenta. Activitats realitzades 2017

2. Informe de la Secretària. Ratificació nous socis

3. Informe de la Tresorera. Presentació i aprovació comptes 2017

4. Aprovació del pressupost anual de 2018

5. Renovació de càrrecs i presentació de la nova Junta Directiva ACDI

6. Precs i preguntes

ASSISTEIXEN: 

Montserrat Artigas Lage 

Míriam Bou Creixell 

Concepció Cabanes Duran 

Mercè Carreras Serrat 

Sonia Costa Urraca 

Mariona Creus Virgili 

Meritxell Cucala Rovira 

Margarita Estee Ortega 

Mercè Estrem Cuesta 

Judit Fernández Cuervo 

Lorudes García Zaldívar 

Begoña Gil García 

Isabel Grimal Melendo 

Marisa Jiménez Ordóñez 

Carme Jover Sancho 

Gemma Margarit Alsina 
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Alejandro Marieges Gordo 

Cristina Montero Parés 

Anna Ollé Gilabert 

Fermín Rodríguez Muñoz 

Julia Salvador Lodosa 

Mireia Subirana Casacuberta 

Llum Veiga André 

Maite Ventura Espinós 

Montserrat Vila Solé 

Miquel Yepes Arenas 

Adela Zabalegui Yarnoz 

 

ASSUMPTES TRACTATS:  

 1. Presentació i agraïments 

La Marga 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 2017 

A continuació, la presidenta de l’ACDI descriu els objectius que es van plantejar 

per l’any 2017. Es detallen a continuació:  

 

• Elaborar i dissenyar debats que afavoreixen la participació i ajudin a la 

reflexió de temes cabdals per a nosaltres.  
• Posta en marxa 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). 
• Donar resposta a les propostes formatives dels socis.  
• Disposar de pressupost per convidar conferenciants d'excel·lència.  
• Tenir un paper actiu a les xarxes socials, mantenint el seu contingut al 

dia, per tal de ser atractius tant per als socis, com per al no socis. 
• 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. 
• Incrementar el número de socis  
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Acte seguit, la Sra. Esteve presenta i fa un repàs de les activitats que es varen 

realitzar al llarg de l’any 2017. Es detallen a continuació:  

o Reunions de la Comissió de Crisi de la prescripció infermera  

L’ACDI forma part de la Comissió de Crisi de la prescripció infermera, un 

grup de treball creat el desembre de l’any 2015 pel COIB amb l’objectiu 

d’instar a la Conselleria de Salut a aprovar la regulació de la prescripció 

infermera a Catalunya.  

La Sra. Meritxell Cucala participa en diverses reunions organitzades per 

aquesta Comissió al llarg del 2017.  

o Curs de Comandaments Bàsic  

Es treballa en el format i el programa del 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 tenir 

coneixements i competències i els puguin aplicar de forma satisfactòria  

al seu lloc de treball.  

o Congrés CIE – Barcelona, 27 de maig a 1 de juny 2017  

L’ACDI compta amb un espai institucional dins el Congrés Internacional 

d’Infermeres, celebrat a Barcelona del 27 de maig a l’1 de juny de 2017.  

En aquest stand es van repartir butlletins d’inscripció  de l’Associació, 

caramels de l’ACDI i es va passar una presentació informativa de l’ACDI 

en format digital.  

o V Fòrum de Pensament ACDI  

Títol: “L’atenció centrada en la persona. És una realitat?”  
Data: Febrer 2017 

Núm. assistents: 52 

 

o VI Fòrum de Pensament ACDI  
 
Títol: “Potenciant la cultura en recerca infermera des de les Direccions” 

Data: Maig de 2017 

Núm. assistents: 78 
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o Workshop ACDI  

Títol: “Dibuixem la projecció de futur de l’ACDI” 

Data: Novembre de 2017 

L’ACDI va convidar a les seves sòcies i socis a participar en un workshop 
innovador, creatiu i novedós que permetés dibuixar les línies 

estratègiques i de futur de la nostra Associació, amb l’ajuda de la 

consultora Domestic Data Streamers (DDS). 

Núm. assistents: 32 

o Accions pel reconeixement de la professió en l’àmbit de la gestió  

El 8 de març, l’ACDI va enviar una carta al Conseller de Salut de la 

Generalitat de Catalunya on se li reclamava la necessitat de nomenar 
una infermera com a interlocutora dotant-li de capacitat executiva, 

reconeixement del seu lloc de treball i que estigui contemplada dins de 

l’organigrama del Departament de Salut.  

 

A mode de conclusió, la presidenta de l’ACDI destaca 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. 
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3. Socis ACDI 

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

actualment a l’Associació.  

La Mertixell Cucala, secretària de l’ACDI, informa que actualment hi ha 117 socis 

i presenta el següent gràfic de l’evolució dels socis de l’Associació: 

 
 

 
 
 
 

4. Presentació dels comptes 2017 i pressupost 2018 

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

econòmic del 2017: 
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Finalment, es presenta el pressupost realitzat per l’any 2018: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Renovació de càrrecs i presentació de la nova Junta Directiva ACDI 
 
La Marga Esteve, presidenta de l’ACDI explica que, seguint els Estatuts de 

l’Associació, aquest any es van haver de convocar eleccions de la Junta 

Directiva i que només va haver-hi una candidatura presentada. 

 

Davant d’aquest fet, la Sra. Esteve pregunta als presents si estan d’acord amb 

aquesta candidatura. Ningú s’oposa. Per tant, s’accepta que durant els propers 

4 anys, la candidatura liderada per la Sra. Esteve dirigirà l’ACDI.  
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A continuació es presenten els membres que formem part de la nova Junta 

Directiva: 

 

Presidenta 

Margarita Esteve Ortega 

Directora Infermera. Hospital de la Sta. Creu i St. Pau. Barcelona 

Vicepresidenta 

Adelaida Zabalegui Yarnoz 

Subdirectora d´Investigació i Docència a l´àrea d´Infermeria. Zabalegui Yarnoz. 

Secretària 

Meritxell Cucala Rovira 

Adjunta Direcció Infermera. Hospital de la Sta. Creu i St. Pau. 

Tresorera 

Marisa Jiménez Ordóñez 

Departament de Salut | Generalitat de Catalunya. Servei de Promoció de la Seguretat 
dels Pacients. Direcció General d Ordenació i Regulació Sanitàries. 

Vocals 

Isabel Grimal Melendo 

Directora Infermera. Parc Sanitari Sant Joan de Déu Sant Boi. Barcelona 

Cristina Montero Pares 

Cap d´Infermeria d´Hospitalització Mèdica. Fundació Salut Empordà - Hospital de 
Figueres. 

Amèlia Guilera Roche 

Directora. Campus Docent Sant Joan de Déu. 

Anna Ollé Gilabert 
Responsable d’Infermeria de l’Àmbit Sociosanitari. Pius Hospital. Valls. Tarragona 

Miriam Bou Creixell 
Adjunta a Direcció. CUAP Gràcia. 

Gemma Margarit Alsina 

Cap d´àrea Infermera d´Hospitalització. Fundació Hospital Sant Joan de Déu. Martorell. 

Montserrat Artigas Lage 

Directora de Cures. Institut Català de la Salut (ICS). Departament de Salut. Generalitat 
de Catalunya. 

Mercè Carreras Serrat 
Directora de Cures Assistencials. Hospital de Barcelona. 
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Tàrsila Ferro García 

Directora de cures. Institut Català d´Oncologia (ICO). 

Mercè Estrem Cuesta 

Secretaria Tècnica Sanitària. Unió Catalana d´Hospitals. 

Laura Santallusia Magrá 

Directora. ABS Balaguer. Lleida 

Lourdes García Zaldívar 

Directora infermera. Hospital del Mar. 

Mar Sevillano Lalinde 

Supervisora Pneumologia. Hospital Vall Hebrón. Barcelona 

Consellera 

Mariona Creus Virgili 

Assessora 

Concepció Cabanes Duran 

ACORDS: 

• S’aproven els objectius i les activitats que es van realitzar al llarg del 2017.

• S’aprova el resum econòmic del 2017.

• S’aprova el pressupost econòmic realitzat per l’any 2018.

• S’aprova la candidatura presentada, liderada per la Sra. Marga Esteve.

La presidenta aixeca la sessió a les 19:20 hores, de la qual s’estén aquesta acta, que 

signa en senyal d’aprovació juntament amb la secretaria.  

Meritxell Cucala, secretària de l’ACDI  Marga Esteve, presidenta de l’ACDI 




