
 

Acta Nº 2/2015   

REUNIÓ Junta Directiva 

Barcelona,  25 de febrer de 2015 

Barcelona, a 25 de febrer 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, amb el 
següent ordre del dia i els membres que es detallen: 

 

ORDRE DE DIA: 

 1. Aprovació acta de la reunió del dia 28 de gener de 2015  

2. Nova junta. Comentar la carta de Mariona Creus i la de Marga Esteve (cartes 
enviades membres de la junta)  

3. Objectius 2015:  

• Presentar el pla de funcionament pel 2015  

 4. Varis 

 

ASSISTEIXEN:   

• Concepció Cabanes Duran 

• Mariona Creus i Virgili 

• Meritxell Cucala Rovira 

• Margarita Esteve Ortega 

• Ana Belén Fernández Sancho 

• Isabel Grimal Melendo 

• Marisa Jiménez Ordóñez 

• Cristina Montero Parès 

• Mar Sevillano Lalinde 

• Llum Veiga André 

• Adelaida Zabalegui Yarnoz 

 

EXCUSSEN:  

• Jordi Ballesté Torralba 

• Rafael Gómez Rojas 

• Anna Ollé Gilabert 
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ASSUMPTES TRACTATS:  

1. Aprovació de l’ acta de la reunió del dia 28 de gener de 2015 

S’aprova per unanimitat i sense fer cap modificació l’acta de la darrera reunió 
de la Junta Directiva del passat dia 28 de gener de 2015. 

2. Remodelació de la Junta Directiva: 

a. Margarita Esteve comenta la carta que va enviar el dia 24 de febrer de 
2015 a tos els membres de la junta on demanava que cadascú fes una  
reflexió personal i valorés el grau d’implicació i dedicació que pot assolir 
en els propers anys envers aquest projecte.   

b. A dia 27 de febrer de 2015, la vocal Laura Gay Tello és l’únic membre de 
la Junta que ha notificat la seva renuncia al càrrec (pendent que ho 
confirmi per escrit). 

c. Margarita Esteve, com a presidenta en funcions, proposa els nous 
càrrecs: 

i. Mariona Creus, consellera de l’ACDI 

ii. Concepció Cabanes, vicepresidenta de l’ACDI 

iii. Meritxell Cucala, secretaria de l’ACDI 

d. Els nous càrrecs són aprovats per unanimitat. 

e. Aquests són càrrecs funcionals. Queden pendents que es ratifiquin en la 
propera Assemblea.  

f. Queden dues vocalies vacants: la de Meritxell Cucala, que passa a ser 
secretaria i la de Laura Gay, que dimiteix.  

g. La Junta proposa incloure una persona de Docència (Isabel Grimal 
preguntarà a Amèlia Guilera si algú volgués formar part) i una altra 
d’Atenció Primària (Ana Belén Fernández s’encarrega de pensar en la 
persona). Es comenta que, sobre tot, siguin persones amb il·lusió, 
compromís i, sobretot, amb temps per poder-s’hi dedicar. 

3. Objectius 2015 

La nova coordinadora de la Secretaria Tècnica, Laura Diéguez del Grupo 
Ferpuser, presenta el Pla de Funcionament 2015.  

Aquest Pla de Funcionament 2015 va ser validat per la Junta permanent el dia 
16 de febrer de 2015. 

Accions presentades: 

1. Elaborar i seguir un PLA DE COMUNICACIÓ INTEGRAL  

Aquest Pla de Comunicació es divideix en: 
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Accions de Comunicació Externa: 

o ACTIVACIÓ DEL WEB: publicació periòdica de noticies. Elaboració d’un 
pla de continguts mensual. Revisió per part del responsable web. 

o VISIBILITAT DE L’ACDI ALS MCM: publicació articles d’opinió a premsa i 
altres mitjans. 

o CREACIÓ DE XARXES SOCIALS: Twitter, Slideshare i Youtube.  

Accions de Comunicació Interna:  

Es proposa crear un butlletí electrònic informatiu amb el nom ACDI PRESS. 
Aquesta newsletter tindrà les característiques següents:  

o Contingut  informatiu sobre l’ACDI i la gestió 

o Serà exclusiu per a socis/es 

o Disponible també al web, on es podrà accedir a la capçalera del butlletí. 
Però només els socis podran consultar el contingut, finançament de la 
industria i cases comercials 

o Es realitzarà un enviament mensual (2ª quinzena mes) per correu 
electrònic 

o Seccions: Editorial, entrevista, article d’opinió, actualitat, noticies i 
agenda 

o Proposta de data per fer el primer enviament: 16 de març (BUTLLETÍ 
MARÇ) 

Es presenta una primera proposta de continguts pel primer butlletí així com una 
proposta de disseny.   

En quan a procés de comunicació entre la Junta i la Secretaria Tècnica, es 
proposa establir un únic procés de comunicació entre aquesta i els membres 
de la Junta. La Secretaria Tècnica serà l’encarregada de redirigir els correus 
electrònics a cadascun dels membres segons les seves responsabilitats. 
D’aquesta manera la Secretaria es compromet a enviar un informe mensual de 
les gestions realitzades.  

També es proposa anomenar responsables per a cadascuna de les àrees:  web, 
butlletí electrònic, xarxes socials, actes i jornades, formació i altres.  

2. Començar amb la FORMACIÓ ONLINE 

Es proposa començar amb els cursos de formació online i incloure una 
plataforma online dins el web.  

El primer curs serà sobre comandaments d’una unitat assistencial, que tindrà 
una part teòrica (online i presencial) i part pràctica (presencial). Els socis es 
podran beneficiar d’una quota reduïda.  

3. Organitzar DEBATS FROFESSIONALS 

Per aquest 2015, es proposa organitzar: 
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o Assemblea Extraordinària per canvi de Junta  

o Jornada ANDE i ACDI: divendres, 19 de juny de 2015 

o  II Fòrum del pensament   

o  Presentació de l’ACDI a Lleida i Girona  

    Per l’any 2016, es proposa organitzar el Congrés ACDI  

 

4. Tresoreria 

La tresorera de l’ACDI, Marisa Jiménez, presenta l’estat de les comptes. 
Actualment: 6.160, 08 euros.  

Es van passar els rebuts aquest mes de febrer a tots els socis i sòcies de l’ACDI, 
menys a dues persones que no es localitzen perquè falta l’IBAN. La tresorera 
comenta que s’està treballant en poder solucionar-ho.  

S’han retornat tres rebuts: Glòria Rius Moreso, Teresa Molina Sánchez i Glòria 
Monfort. Adela Zabalegui parla amb Glòria Rius i Mar Sevillano parla amb 
Teresa Molina per intentar conèixer el motiu.   

Es proposa que les persones que es facin sòcies en el primer semestre de l’any 
(fins el juny), se’ls hi cobrarà la quota complerta (60 euros). Si es fan socis 
després del mes de juny, se’ls hi cobrarà la meitat de la quota (30 euros). 

 

 

ACORDS:  

1. Remodelació de la Junta Directiva 

a. La Secretaria Tècnica prepara una carta als socis per comunicar la 
remodelació de la Junta Directiva aprovada en aquesta reunió. Aquesta 
carta s’enviarà quan s’hagin escollit els dos vocals que falten.   

b. Es realitzarà l’Assemblea Extraordinària el mateix dia que està previst 
realitzar el Congrés ANDE-ACDI, el proper 19 de juny de 2015. 

2. Objectius  2015  

a. Margarita Esteve, Meritxell Cucala i Ana Belén Fernández s’encarreguen 
d’elaborar el pla estratègic de l’ACDI a partir de les conclusions del I 
Fòrum del Pensament. Aquest pla estratègic haurà d’incloure la missió i 
visió de l’ACDI que permetran determinar la línia editorial dels canals de 
comunicació externs (web, xarxes socials, butlletí electrònic). Termini de 
presentació: un mes.   

b. Aquest pla estratègic es presentarà davant de tots els membres de la 
Junta de l’ACDI per fer les modificacions pertinents i aprovar-lo.  

c. De totes les accions presentades en el Pla de Funcionament 2015 i 
descrites anteriorment, s’acorda: 
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i. Realitzar el Congrés ANDE i ACDI el proper divendres 19 de juny 
de 2015. Es presenten voluntàries per a formar el Comitè 
Organitzador: Concepció Cabanes, Isabel Grimal i Llum Veiga.  

ii. Presentar l’ACDI a Girona després de Setmana Santa 2015. Hi 
treballen la Margarita Esteve i Cristina Montero.  

iii. Realitzar el I Congrés ACDI al març de 2016 a nivell català.  

iv. En quan a procés de comunicació entre la Junta i la Secretaria 
Tècnica, s’acorda que serà la Secretaria Tècnica l’encarregada de 
redirigir els correus electrònics a cadascun dels membres segons 
les seves responsabilitats. D’aquesta manera la Secretaria es 
compromet a enviar un informe mensual de les gestions 
realitzades.  

v. La Secretaria Tècnica es compromet a treballar en el manual 
d’identitat corporativa i enllestir-lo el 15 de març de 2015.  

3. Tresoreria 

S’acorda que les persones que es facin sòcies en el primer semestre de l’any 
(fins el juny), se’ls hi cobrarà la quota complerta (60 euros). Si es fan socis 
després del mes de juny, se’ls hi cobrarà la meitat de la quota (30 euros). 

 

 

TEMES PENDENTS: 

a. Nomenar els responsables i grups de treball per a cadascuna de les 
àrees: web, xarxes socials, butlletí electrònic, formació, actes i jornades. 
D’aquesta manera, la Secretaria Tècnica treballarà directament amb el  
responsable de cadascuna de les àrees per tal de poder prendre 
decisions amb major rapidesa.  

b. Actualització de la web amb noticies d’interès pel col·lectiu (pendent 
anomenar responsables). 

c. Creació de xarxes socials (pendent de l’anomenar responsables).  

d. Data de llançament del primer butlletí electrònic.  

e. Formació online: curs bàsic de comandaments (part online i una altra 
pràctica).  
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