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REUNIÓ Junta Directiva Provisional 

Barcelona,  25 de març de 2014 

Barcelona, a 25 de març de 2014, són les 17.00 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

• Ana Belén Fernández Sancho

• Laura Gay Tello

• Rafael Gòmez Rojas

• Mar Sevillano Lalinde

• Llum Veiga André

• Adela Zabalegui Yarnoz

EXCUSSEN: 

• Margarita Esteve Ortega

• Isabel Grimal Melendo

• Marisa Jiménez Ordóñez

• Cristina Montero Parès

• Anna Ollé Gilabert

• Georgina Villa Amor

ASSUMPTES TRACTATS: 

1. Lectura i aprovació de l’acta del dia 30 de gener de 2014.

2. S’informa que s’ha rebut una carta del Departament de Justícia on fan varies
esmenes en els estatuts presentats.  

Hem de canviar el nom de l’Associació, hi ha una anomenada “Associació Catalana 
d’Administració i Gestió d’Infermeria”, que segons ells, pot induir confusions. Ferpuser 
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es compromet a fer els tràmits en el Departament de Justicia per clarificar el nom 
explicant que: dintre el nostra àmbit no hi veiem cap semblança amb el nom i que s’ha 
de buscat per internet aquesta associació i no s’ha trobat.  

Un cop Ferpuser ha fet les gestions amb el Departament de Justicia, ens comunica que 
no han tingut sort i que tindrem que canviar el nom o afegir un distintiu amb prou 
força per diferenciar-se.  

La Mariona Creus i la Concepció Cabanes es comprometen a demanar el més aviat 
possible una reunió amb els responsables del tema doncs s’ha de solucionar perquè no 
podem posar la pàgina web en funcionament.  

La Mariona Creus sol·licita a la junta que ens donin la potestat per decidir el nom el dia 
de la reunió, a partir de les diferents propostes que fan els membres de la junta.  

Ens fan treure el segon objectiu dels estatuts “Potenciar les competències de les 
infermeres directives per millorar la cura infermera als ciutadans”, d’acord amb 
l’article 36 de la Llei 7/2006 correspon als col·legis professionals representatius de la 
professió d’infermeres i infermers. Caldrà parlar del tema en cap lloc més parlem de 
les cures infermeres.  

Altres esmenes fan referència a que cal que en algun dels apartats posem infermeres 
“associades” i no “infermeres o comandaments”, en general.  

Pel que fa a l’objectiu 11 sobre la formació, ens fan afegir: sens perjudici de les 
competència que tenen legalment atribuïdes els col·legis professionals i consells de 
col·legis representatius del col·lectiu de professionals infermeres i infermers.  

3. Secretaria Tècnica: s’explica que el dia 13 de març es va signar el contracte amb la 
secretaria tècnica de Ferpuser. Presents a la reunió: la Mariona Creus, la Marga Esteve 
i la Marisa Jiménez. Per part de Ferpuser: José Antonio Puchades.  

S’explica la reunió i els acords mantinguts avui dia 25 de març amb Ferpuser. El Sr. José 
Antonio Puchades ens ha presentat a la Sra. Anna Álvarez, qui serà la secretaria tècnica 
de l’ACDI per part de Ferpuser.  

4. Vocal Lleida: s’incorpora a la junta provisional de l’ACDI el Sr. Jordi Ballesté, Director 
Infermer de l’Hospital Santa Maria de Lleida.  

5. Acte dia 10 d’abril:  

Conferenciant: la Sra. Roser Rodríguez ens acaba de comunicar que li és impossible 
venir el dia 10 d’abril. S’ha proposat al Doctor Santiago Niño Becerra, doctor catedràtic 
d’estructura econòmica a la Universitat Ramon Llull de Barcelona.  

6. Es comenta amb satisfacció la reunió amb els comandaments de suport del dia 12 de 
febrer.  

7. Es farà la foto de grup el dia de la presentació. S’ha de parlar amb els de Ferpuser.  
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TEMES PENDENTS DE LA PROPERA REUNIÓ:  

1. Lectura i aprovació de l’acta el dia 25 de març de 2014 

2. Pendent fer calendari de reunions 2014 
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