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Acta Nº 1/2015   

REUNIÓ Junta Directiva 

Barcelona,  28 de gener de 2015 

Barcelona, a 28 de gener de 2015, són les 17.00 hores i es reuneix la junta Directiva de 
l’ACDI a la sala de reunions de la Direcció Gerència de l’Hospital de Sant Pau 

 

ASSISTEIXEN:   

 Concepció Cabanes Duran 

 Mariona Creus i Virgili 

 Margarita Esteve Ortega 

 Ana Belén Fernández Sancho 

 Rafael Gómez Rojas 

 Isabel Grimal Melendo 

 Marisa Jiménez Ordóñez 

 Jose Antonio Puchades (Grupo Ferpuser) 

 Llum Veiga André 

 

EXCUSSEN:  

 Laura Gay Tello 

 Anna Ollé Gilabert 

 

 

ASSUMPTES TRACTATS:  
 

1 -Renúncia de la Mariona Creus, s’adjunta carta.  

Tots els membres presents de la junta, agraeixen amb molt estima, la feina realitzada 

per la presidenta durant aquests temps. 

Per unanimitat es nomena Consellera de l'ACDI a la Sra. Mariona Creus i Virgili 

La Mariona proposa que l'actual vicepresidenta la Marga Esteve Ortega, sigui 

nomenada la nova presidenta. Tothom hi està d’acord. 
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2 - La Marga Esteve fa una sèrie de reflexions sobre el que ha estat fins ara la junta, 

reconeix que s'ha treballat amb entusiasme per realitzar els dos actes del 2014, però 

demana que cal un compromís més ferm per part de tots per tirar endavant aquest 

projecte. 

Apunta, entre altres, que cal repartir la feina, que s'han de captar nous socis, anar 

creant xarxa i que cadascú assumeixi les seves responsabilitats amb l'ajuda de tots. 

3 - La Concepció Cabanes, explica el motiu de la presencia del Sr. Puchades (Ferpuser), 

comenta que, durant l'any passat la manca de coordinació i la poca implicació de la 

secretaria, ha comportat una desconfiança per les dues parts que cal replantejar. 

Puchades, està d'acord amb la situació que s'ha viscut, desitja continua apostant per 

l'ACDI i anuncia que està pendent de renovar la secretaria. 

4 - Es presenta el calendari de reunions de l'any 2015. Si és possible, a partir del segon 

semestre es realitzarien les reunions cada dos mesos. 

5 - S’informa que: la nostra associació ha rebut per part de Comissió de Salut del 

Parlament de Catalunya el requeriment de compareixença d’una representació de 

l’Associació Catalana de Direccions Infermeres amb l'objectiu de donar el nostre 

posicionament, des del punt de vista de les infermeres gestores, amb relació a la 

revisió i redefinició del paper de les infermeres en el sistema sanitari, dijous 29 de 

gener, a les 12.30 hores, a la seu del Parlament. 

Representaran a la junta en el Parlament , la Mariona Creus i la Marga Esteve. 

S'adjunta document que va presentar la Marga Esteve. 

 

6 - La Marisa Jiménez comenta els socis a  31 de desembre 2014: 82 socis/es i informa 

que el mes de febrer es passarà el rebut de 2015. 

 

7 – L’Adela  Zabalegui explica  el “Fòrum del Pensament” que es va realitzar el 8 

d’octubre a l’Hospital Clínic de Barcelona,  on van assistit 71 Infermeres directives. A la 

WEB de l’ACDI hi ha tota la documentació. 
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