
 

Acta 1/2019   

5ª ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  

Barcelona,  22 d’octubre de 2019 

Barcelona, a 22 d’octubre de 2019, són les 19:20 hores i es reuneixen els socis de 
l’ACDI a La Unió Catalana d’Hospitals – Auditori (C/ València, 333 baixos 08009 
Barcelona), un cop ha finalitzat el VIII Fòrum de Pensament ACDI: “Com encaixar els 
millennials amb el sistema sanitari actual?”, amb el següent ordre del dia i els 
membres que es detallen: 

 

ORDRE DE DIA: 

1. Informe de la Presidenta. Activitats realitzades 2018 
2. Informe de la Secretària. Ratificació nous socis 
3. Informe de la Tresorera. Presentació i aprovació comptes 2018 
 Pressupost anual de 2019 
4. Precs i preguntes 

 

ASSISTEIXEN:   

Montserrat Artigas Lage 

Concepció Cabanes Duran 

Mercè Carreras Serrat 

Mariona Creus Virgili 

Meritxell Cucala Rovira 

Jesús Esteve Ferran 

Margarita Esteve Ortega 

Mercè Estrem Cuesta 

Tàrsila Ferro García 

Ascensión García Mantas 

Xènia Sist Viaplana 

Llum Veiga André 

Adela Zabalegui Yarnoz 
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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 2018 

A continuació, la presidenta de l’ACDI descriu els objectius que es van plantejar 
per l’any 2018. 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 del programa 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. 

 Implicar als socis amb els objectius estratègics, aconseguir la seva 
participació.  

 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. Contractar 
hores de comunicació externa.  

 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.  

Acte seguit, la Sra. Esteve presenta els canvis que van haver a la Junta l’any 
2018. Al setembre de 2018 es van fer eleccions i renovació de càrrecs de la 
Junta Directiva de l’ACDI. A continuació es presenten els nous membres que 
van passar a formar part de la Junta:  

Miriam Bou Creixell 
Adjunta a Direcció. CUAP Gràcia.  
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.  
Laura Santallusia Magrá 
Directora. ABS Balaguer. Lleida  
Mercè Estrem Cuesta 
Secretaria Tècnica Sanitària. Unió Catalana d’Hospitals.  

2 
 



 

Tàrsila Ferro García 
Directora de cures. Institut Català d´Oncologia (ICO).  
Cristina Montero Pares 
Cap d´Infermeria d´Hospitalització Mèdica. Fundació Salut Empordà - 
Hospital de Figueres.  
 
 
Renúnicies o canvis de càrrec:  
Fermín Rodríguez Muñoz 
Baixa maig 2018  
 Concepció Cabanes Duran  
Canvi de càrrec maig 2018  

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. 

La Sra. Meritxell Cucala agafa la paraula i fa un repàs de les activitats realitzades 
durant el 2018: 

o II Congrés d’Infermeres Directives de Catalunya – 27 i 28 de setembre 
de 2018 

Barcelona va reunir a més de 200 infermeres gestores catalanes a la 
segona edició del Congrés de Directores Infermeres de Catalunya, 
organitzat per l´Associació Catalana de Direccions Infermeres (ACDI). 

Sota el lema "Avançant en gestió", la trobada científica va abordar 
diversos temes relacionats amb la gestió pràctica i el lideratge 
transformador. Es va parlar sobre la humanització de l´assistència, la 
importància de la retenció del talent a les organitzacions i l´impacte de 
la transformació digital, entre d´altres. 

El congrés, presidit per Marga Esteve Ortega, presidenta del Congrés i 
presidenta de ACDI, es va desenvolupar en base a diverses taules 
rodones, conferències magistrals i tallers, en els quals van participar 
ponents i moderadors d´alt nivell i experiència.  

o I Curs de Comandaments Bàsic  

L’Associació Catalana de Direccions Infermeres (ACDI) va posar en 
marxa al mes d’abril la primera edició del Curs bàsic de gestió per a 
comandaments intermedis dels serveis infermers, un tipus d’oferta 
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formativa fins ara inexistent per a infermeres interessades en el món de 
la gestió.  

El programa formatiu del curs es va dividir en cinc mòduls: I. Conceptes 
generals de la gestió i organització dels serveis infermers, II. Gestió de 
recursos, III. Gestió dels indicadors, IV. Perfil del comandament i V. 
Pràctiques tutelades.  

o VII Fòrum de Pensament ACDI  
Organització i celebració del VII Fòrum al Centre Cívic Urgell amb el: 
Títol: “Canvis demogràfics, estem preparats?” 

 Data: Març 2018 
 Núm. assistents: 40 
 

o L’ACDI dóna suport a la campanya NURSING NOW 

L’Associació Catalana de Directives d´Infermeria (ACDI) s´enorgulleix de 
donar suport i contribuir als objectius de la Campanya Nursing Now i fa una 
crida a totes les infermeres i la societat civil, a sumar-se i participar en la 
Campanya NursingNow a través de la web: http://www.nursingnow.org/ 

o Departament de Comunicació 

Octubre 2018 - Contractació del serveis de Vitamine! 
Amb l’objectiu de tenir més presencia als mitjans i fer una nova campanya 
de comunicació. 
ACDI va sortir a una Notícia al Diari de Girona (01/11/18). Les infermeres 
demanen assumir d'una vegada les competències en prescripció. 
Participació de l'ACDI al programa de Catalunya Ràdio de la Mònica 
Terribas: 18 de desembre a les 10 h. (Mar Vega - Supervisora H. Sant Pau). 

 
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 128 
socis i presenta el següent gràfic de l’evolució dels socis de l’Associació: 
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4. Presentació dels comptes 2018 i pressupost 2019 

La Mercè Estrem, tresorera de l’ACDI presenta davant els socis i sòcies el resum 
econòmic del 2018: 
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Finalment, es presenta el pressupost realitzat per l’any 2019: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACORDS:  

• S’aproven els objectius i les activitats que es van realitzar al llarg del 
2018. 

• S’aprova el resum econòmic del 2018. 

• S’aprova el pressupost econòmic realitzat per l’any 2019. 

 
 

La presidenta aixeca la sessió a les 20:00 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 

 

 

Persona qui ha redactat l’acta:  

Laura Diéguez, Secretaria Tècnica de l’ACDI 
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