
Acta Nº 4/2015   

REUNIÓ Junta Directiva 

Barcelona,  29 d’abril de 2015 

Barcelona, a 29 d’abril 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 març de 2015

2. Resposta carta conseller i carta prescripció infermera

3. Presentació Pla Estratègic ACDI

4. Jornada ANDE-ACDI

5. Presentació ACDI Girona

6. Contacte nous membres per formar part de la Junta Directiva ACDI

4. Altres

ASSISTEIXEN:  

• Concepció Cabanes Duran

• Mariona Creus i Virgili

• Meritxell Cucala Rovira

• Margarita Esteve Ortega

• Ana Belén Fernández Sancho

• Rafael Gómez Rojas

• Isabel Grimal Melendo

• Cristina Montero Parès

• Anna Ollé Gilabert

• Mar Sevillano Lalinde

• Adelaida Zabalegui Yarnoz

EXCUSSEN: 

• Marisa Jiménez Ordóñez

• Llum Veiga André
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ASSUMPTES TRACTATS:  

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

2. Resposta carta conseller i carta prescripció infermera 

a. Margarita Esteve llegeix la resposta del president del Consell 
d’Administració de l’ICS a la carta que es va enviar al conseller de Salut 
el passat mes de març. La presidenta de l’ACDI decideix no reunir-se 
amb ningú que no sigui el conseller, la junta aprova decisió. 

b. Margarita Esteve llegeix la resposta de la degana del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya, Montserrat Teixidó, a la carta 
que es va enviar al mateix Consell, a tots els col·legis professionals de 
les 4 províncies de Catalunya i a totes les associacions d’infermeres i 
infermers de Catalunya sobre el tema de la prescripció infermera. Tots 
els membres de la Junta decideixen que aquest tema l’han de liderar els 
col·legis professionals, però que era necessari donar a conèixer l’opinió 
de l’associació respecte l’actual debat de la prescripció infermera.  

3. Presentació Pla Estratègic ACDI 

a. Meritxell Cucala reparteix el document del Pla Estratègic de l’ACDI entre 
els assistents.  

b. S’acorda portar un document final per a revisar i aprovar amb les 
propostes que els membres de la Junta enviïn (a la Meritxell Cucala) 
abans del 18 de maig. 

4. Jornada ANDE-ACDI 

a. Concepció Cabanes i Isabel Grimal expliquen l’estat de la Jornada: 
programa, ponents i localització (Hospital del Mar, Barcelona).  

b. La Secretaria Tècnica presenta el pressupost de lloguer de la Sala 
Marull: 390 euros, aproximadament.  

c. Pendent demanar pressupost de càtering i l’altra sala per fer grups de 
treball.  

d. Els membres de la Junta decideixen tirar endavant amb la jornada per 
un tema, sobre tot, de compromís amb ANDE, però intentant 
organitzar-ho amb les millors condicions econòmiques.  

e. El Comitè Organitzador i la Secretaria Tècnica es reuniran el proper 
dimecres 6 d’abril per tancar el programa i pressupost.  

f. Un cop s’hagi tancat el programa es començarà a fer difusió a la web.  

5. Presentació ACDI a Girona 
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a. Margarita Esteve demana que la presentació es faci a finals de maig/ 
principis de juny. Si pot ser, millor un dilluns.  

b. Mariona Creus envia proposta de dies que li van bé a Secretaria Tècnica.  

 

 

6. Contacte nous membres per formar part de la Junta Directiva ACDI 

a. Pendent que Amelia Guilera ens recomani una persona (li comentarà a 
Isabel Grimal). 

b. Carmen Torres (Grup Hospitalari Quirón) no es podrà unir fins el 
setembre. 

c. Queda pendent una escollir una persona d’AP per entrar a formar part 
de la Junta (preferiblement algú conegut i de Barcelona o l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona). 

7. Altres 

a. Dimissió Anna Ollé 

i. Anna Ollé presenta la seva dimissió com a membre de la Junta 
de l’ACDI per falta de temps i dificultat de poder assistir a les 
reunions. 

ii. Tots els membres de la Junta de l’ACDI entenen la dificultat i 
esforç que suposa haver de desplaçar-se des de Tarragona a 
Barcelona per assistir a les reunions de la Junta.  

iii. Marga Esteve proposa a Anna Ollé el càrrec de col·laboradora de 
l’ACDI. Això voldrà dir que: no cal que assisteixi a les reunions de 
la Junta de l’ACDI, estarà informada de totes les noticies i 
decisions que es prenguin, s’encarregarà de difondre i donar a 
conèixer l’ACDI a la província de Tarragona.  

iv. Arrel d’aquesta situació, també se li prosa el mateix càrrec de 
col·laboradora a Cristina Montero (Girona), qui accepta la idea.  

v. Marga Esteve proposa a Anna Ollé organitzar una jornada de 
l’ACDI a la província de Tarragona en el mes de novembre. Ella 
s’haurà d’encarregar de proposar el tema i escollir els membres 
del Comitè Organitzador. 

b. Contacte Grups Parlamentaris 

i. Els membres de la Junta decideixen que es hora de fer pressió 
als responsables de Salut dels partits parlamentaris.  

ii. Marga Esteve demana a la Secretaria Tècnica demanar hora per 
reunir-se amb ells (Cristina Baron pot donar una cop de mà). 

c. Xarxa de Recerca Infermera 
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i. Adela Zabalegui entrega a Secretaria Tècnica un document per
repartir en la propera reunió de la Junta Directiva sobre la
creació d’una xarxa online de recerca infermera.

ACORDS: 

• Els membres de la Junta decideixen tirar endavant amb la jornada per
un tema, sobre tot, de compromís amb ANDE, però intentant
organitzar-ho amb les millors condicions econòmiques.

• Col·laboradores Girona i Tarragona: Anna Ollé i Cristina Montero deixen
de ser membres de la Junta Directiva i passen a ser col·laboradores de
l’ACDI. Això vol dir que no cal que assisteixin a les reunions de la Junta,
però si que continuïn informades de tots els aspectes de l’associació per
tal que puguin fer el màxim de difusió sobre aquesta en les seves
respectives províncies.

• S’acorda portar un document final del Pla Estratègic de l’ACDI per a
revisar i aprovar amb les propostes que els membres de la Junta enviïn
(a la Meritxell Cucala) abans del 18 de maig.

TEMES PENDENTS: 

a. Revisar i aprovar document final Pla Estratègic de l’ACDI amb les
propostes que enviïn els membres de la Junta.

b. Acabar de concretar el programa 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. Decidir dia per a la presentació de l’ACDI a Girona.

d. Concretar dates per entrevista amb responsables de Salut de tots els
grups parlamentaris.

e. Presentació xarxa de recerca infermera (responsable: Adela Zabalegui).

f. Acabar de nomenar nous membres Junta Directiva ACDI.

g. 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.

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

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