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REUNIÓ Junta Directiva Provisional 

Barcelona,  16 de gener de 2014 

Barcelona, a 16 de gener de 2014, 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 

• Margarita Esteve Ortega 

• Ana Belén Fernández Sancho 

• Laura Gay Tello 

• Marisa Jiménez Ordóñez 

• Cristina Montero Parès 

• Mar Sevillano Lalinde 

• Llum Veiga André 

• Georgina Villa Amor 

• Adela Zabalegui Yarnoz 

 

EXCUSSEN:  

• Rafael Gòmez Rojas 

• Isabel Grimal Melendo 

• Anna Ollé Gilabert 

 

ASSUMPTES TRACTATS:  

 

1. Lectura i aprovació de l’acta del dia 11 de desembre de 2013.  

2. Calendari mensual: a partir de la presentació oficial de l’ACDI, les reunions es 
convocaran de manera alterna l’últim dimecres o dijous de cada mes, a les 17 hores, el 
lloc queda pendent.  
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3. S’explica la reunió mantinguda amb el Sr. José Antonio Puchades del Grup Ferpuser. 
S’ha de decidir en la propera reunió.  

4. S’explica la proposta enviada pel Grup Ferpuser, es deixen pendents els següents 
temes: xarxes socials, link inscripcions socis, pla de comunicació.  

5. Pendent la presentació del logo escollit de la Isabel Grimal, de color verd fulla i el 
seu pressupost.  

6. Reflexions sobre l’ACDI. Entre tots els membres de la junta presents, s’argumenta el 
que ha de ser l’associació pe engrescar als comandaments de la infermeria catalana, 
buscant un missatge únic.  

7. Seu per la presentació de l’ACDI. La Mariona Creus explica les gestions realitzades 
amb la Responsable d’Infermeria del Departament de Salut Sra. Titón Lailla i la 
Delegada de Sanitat de l’Ajuntament de Barcelona Dra. Cristina Iniesta, totes dues 
manifesten la possibilitat d’un centre, encara que manifesten que segurament no seria 
totalment gratuït.  

8. Es decideix convocar una reunió amb el grup d’infermeres que van donar suport al 
projecte, el dia 12 de febrer a les 17 hores a l’Hospital de Sant Pau, per presentar la 
nova junta i explicar on està en aquests moments l’ACDI.  

9. Acte de presentació de l’ACDI, acord: 

- Presentació a Barcelona: del 1 al 15 d’abril.  

- Presentació a Girona: pendent 

- Presentació a Lleida: pendent 

- La Marga Esteve i la Concepció Cabanes es posaran en contacte amb la possible 
conferenciant Sra. Marisol Rodríguez, catedràtica d’economia aplicada del 
Departament de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, Investigadora del 
Centre d’Investigació en Economia del Benestar i Investigadora Associada del Centre 
d’Investigació en Economia y Salud. Es proposa el títol de la conferència: Igualtats i 
Desigualtats socials.  

10. Els punts següents queden pendents per la presentació de l’ACDI.  

11. Es comenta que falta una vocal de Lleida. La Mariona Creus s’ha posat en contacte 
amb el Col·legi de Lleida, sense resultat. 

12. Es comenta que per indicació de l’advocat es posa a l’acta: “Reunió Junta Directiva 
Provisional”. Encara no ha estat ratificada en Assemblea General.  

 

 

TEMES PENDENTS DE LA PROPERA REUNIÓ:  

1. Lectura i aprovació de l’acta el dia 16 de gener de 2014 

2. Isabel Grimal presentarà el logo de color verd fulla i el pressupost.  

3. Vocal de Lleida. Mar Sevillano explicarà les gestions realitzades 
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4. Presentar la proposta de Ferpuser. 

5. Reunió amb el grup de suport, dia 12 a les 17 hores. 

6. Seu i data de la presentació de l’ACDI. 
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