
Acta Nº 3/2015   

REUNIÓ Junta Directiva 

Barcelona,  25 de març de 2015 

Barcelona, a 25 de març 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 25 de febrer de 2015

2. Reunió Direccions Infermeres: anàlisi i valoració dels resultats

3. Congrés ANDE-ACDI: situació de l’organització

4. Altres

ASSISTEIXEN:  

• Concepció Cabanes Duran

• Mariona Creus i Virgili

• Meritxell Cucala Rovira

• Rafael Gómez Rojas

• Marisa Jiménez Ordóñez

• Mar Sevillano Lalinde

• Llum Veiga André

EXCUSSEN: 

• Margarita Esteve Ortega

• Ana Belén Fernández Sancho

• Isabel Grimal Melendo

• Cristina Montero Parès

• Anna Ollé Gilabert

• Adelaida Zabalegui Yarnoz
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ASSUMPTES TRACTATS:  

1. Aprovació de l’ acta de la reunió del dia 25 de febrer de 2015 

S’aprova per unanimitat i sense fer cap modificació l’acta de la darrera reunió 
de la Junta Directiva del passat dia 25 de febrer de 2015. 

Es firmen les actes del passat 28 de gener i 25 de febrer de 2015. 

Per tal d’agilitzar el procés, es proposa que la presidenta i la secretària de 
l’ACDI siguin els únics membres de la Junta que hagin de firmar les actes.  

2. Reunió Direccions Infermeres: anàlisi i valoració dels resultats 

a. Concepció Cabanes repassa les principals conclusions de la reunió 
(document adjunt en aquesta acta).  

b. La Secretaria Tècnica presenta un informe amb els resultats de 
participació, principals conclusions i detall de les properes accions 
(document adjunt en aquesta acta).  

c. Els membres de la Junta valoren positivament els resultats de la reunió: 
participació, conclusions, idees aportades pels assistents i impacte de la 
imatge i notorietat de l’ACDI entre el col·lectiu.  

d. Arrel d’una de les conclusions de la reunió Direccions Infermeres (“Els 
resultats de salut de les infermeres no són visibles”), els membres de la 
Junta valoren positivament potenciar la creació d’un grup de recerca 
que evidenciï l’impacte que té la professió en la salut de la població.  

e. Apareixen dos nous possibles temes pel congrés ACDI de l’any 2016:  

i. L’impacte del treball de la infermera en la salut de la població 

ii. Seguretat del pacient 

3. Congrés ANDE-ACDI: situació de l’organització 

a. Concepció Cabanes i Llum Veiga expliquen algunes de les idees per la 
realització de la Jornada ANDE-ACDI del proper 19 de juny de 2015 
(document adjunt en aquesta acta).  

b. Els membres de la Junta estan d’acord amb la temàtica i la proposta de 
ponents, però consideren que cal buscar finançament per tal que 
aquest acte no generi pèrdues.  

c. Es proposa que la Jornada tingui una durada de dijous tarda i divendres 
matí/ mig dia. D’aquesta manera, es podrà intentar buscar cases 
comercials que vulguin fer publicitat. També, es proposa preguntar a 
l’ANDE sobre tipus de finançament.  

d. Tots els membres de la Junta estan d’acord que la Jornada ha 
d’organitzar-se en un lloc de fàcil accés. A poder ser, Barcelona ciutat. 
Per tant, es descarta l’opció de Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant 
Boi). A més d’utilitzar els auditoris d’hospitals, es valora la possibilitat 
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d’organitzar la Jornada a hotels propers a l’Estació de Sants de 
Barcelona.  

4. Altres 

a. Nous membres de la Junta: 

i. Concepció Cabanes explica que s’està pendent de la resposta de 
l’Amèlia Guilera.  

ii. També comenta que Carme Torres, Directora Infermera de Grup 
Hospitalari Quirón Catalunya estaria disposada a entrar a formar 
part de la Junta de l’ACDI però per motius de feina no es podria 
dedicar a l’associació fins després de l’estiu. Es creu convenient 
esperar-la fina que es pugui incorporar. 

iii. Marisa explica que li ha proposat el càrrec a 4 persones 
d’Atenció Primària i totes ho han rebutjat. Està pendent d’una 
cinquena. En cas que aquesta tampoc tingués la intenció 
d’entrar a formar part de la Junta de l’ACDI, la Mariona Creus li 
preguntaria a una Directora Infermera de Sabadell.  

b. Continuació membres de la Junta: 

i. Concepció Cabanes comenta que ha parlat personalment amb 
tots els membres de la Junta (menys amb Georgina Villa Amor, 
supervisora Clínica Diagonal) i tots volent continuar.  

ii. Anna Ollé es disculpa per no haver pogut estar present en les 
darreres reunions. 

iii. Per tal d’assegurar l’assistència de tots els membres de la Junta, 
es planteja que els nous membres siguin de Barcelona o l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i es descartin les altres províncies 
de Catalunya.   

 

ACORDS:  

• La presidenta i la secretaria seran les úniques persones de la Junta que 
hagin de firmar les actes.  

• Presentació de l’ACDI a Girona: dilluns, 4 de maig de 2015 per la tarda.  

• Els nous membres de la Junta hauran de ser preferiblement de 
Barcelona o l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

 

TEMES PENDENTS: 

a. Presentació del Pla Estratègic ACDI (responsables: Marga Esteve i 
Mertixell Cucala).  
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b. Acabar de concretar la durada de la Jornada, la localització i el 
finançament que pot aportar ANDE per a la realització de la Jornada 
ANDE-ACDI del proper 19 de juny de 2015 (responsable: Concepció 
Cabanes).  

c. 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.  

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

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

f. Data de llançament del primer butlletí electrònic.  

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

 
 

La vicepresidenta aixeca la sessió a les 19:00 hores, de la qual s’estén aquesta acta, 
que signa en senyal d’aprovació juntament amb la secretaria.  

 

 

 

Concepció Cabanes, vicepresidenta 

 

 

 

 

Meritxell Cucala, secretaria 

 

 

Persona qui ha redactat l’acta:  

Laura Diéguez, Secretaria Tècnica de l’ACDI 
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