
Acta Nº 5/2015   

REUNIÓ Junta Directiva 

Barcelona,  27 de maig de 2015 

Barcelona, a 27 de maig 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. Reunió Grups Parlamentaris – Marga Esteve
2. Revisió aportacions Pla Estratègic ACDI i elecció d’accions – Meritxell Cucala

i Ana Belén Fernández
3. Jornada ANDE-ACDI- Concepció Cabanes
4. Jornades ACDI (Board de Direccions Infermeres) – Marga Esteve
5. Nous membres Junta
6. Presentació Xarxa de Recerca – Adela Zabalegui
7. Altres

ASSISTEIXEN:  

• Concepció Cabanes Duran

• Mariona Creus i Virgili

• Meritxell Cucala Rovira

• Margarita Esteve Ortega

• Ana Belén Fernández Sancho

• Rafael Gómez Rojas

• Marisa Jiménez Ordóñez

• Llum Veiga André

• Adelaida Zabalegui Yarnoz

EXCUSSEN: 

• Isabel Grimal Melendo

• Mar Sevillano Lalinde

• Georgina Villa Amor
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ASSUMPTES TRACTATS:  

1. Reunió Grups Parlamentaris  

Margarita Esteve informa que s’ha contactat amb tots els Grups Parlamentari 
per qüestionar-li què esperen de les infermeres directives, entre altres temes. 
Informa que, per ara, hi ha programada una reunió amb dos dels grups 
parlamentaris: amb CiU, el 28 de maig i amb ERC, el 3 de juny. 

 
2. Revisió aportacions Pla Estratègic ACDI i elecció d’accions  

Meritxell Cucala presenta i explica les aportacions que han fet arribar els 
membres de la Junta.  
Es valoren i es discuteixen les modificacions proposades per Rafa Gómez.  
Es decideix fer nova versió, enviar als membres de la junta per aprovar el pla 
estratègic. 
  

3. Jornada ANDE-ACDI  

Concepció Cabanes explica que finalment la Jornada no s’organitzarà aquest 
proper 19 de juny per motius de pressupost i per no disponibilitat d’alguns dels 
ponents el dia proposat. Segurament no es farà la jornada amb ANDE i passat 
l’estiu serà una activitat de l’ACDI. 

 
4. Jornades ACDI (Board de Direccions Infermeres) 

a) Margarita Esteve explica la idea d’utilitzar algunes de les sessions que 
estaven programades pel Board Direccions Infermeres de la UCF. Com 
finalment aquest no es realitzarà, es proposa realitzar la sessió d’Innovació, 
potenciar als emprenedors interns’ i ‘Intercanvi professional’ sota el nom 
de l’ACDI.  

b) Aquestes sessions tindran format jornada de mig dia (16h-19h). Es cobrarà 
una quota d’inscripció (75 euros aproximadament).  

c) Cal buscar-li un nom a aquestes sessions: l’Aula de l’ACDI, per exemple.  

d) Previsió d’organitzar-les: setembre – desembre 2015 

 

5. Nous membres Junta Directiva 

a. Marisa Jiménez presenta a un candidat d’AP: Fermín Rodríguez. La 
presidenta comenta que es posarà en contacte amb ell per presentar-
se, ja que s’aprova la seva incorporació. 

2 
 



b. Mariona Creus truca a Amèlia Guilera per preguntar-li si finalment serà
ella qui entri a formar part de la Junta Directiva o proposa a un altre
candidat de Docència.

c. Adela Zabalegui comenta que caldria deixar clar que els membres de la
Junta entren a títol personal i no com a membres d’altres associacions
i/o institucions.

6. Presentació Xarxa de Recerca i Innovació

a) Adela Zabalegui presenta una proposta per crear una Xarxa de Recerca i
Innovació entre les diferents Direccions Infermeres de Catalunya,
mitjançant un membre de l’equip de recerca de cadascuna de les
institucions.

b) L’objectiu és establir una via de comunicació i difusió de les activitats de
recerca en infermeria de Catalunya.

c) Cada membre de la junta proposa una persona per formar part de la seva
institució.

ACORDS: 

• Reunió Grups Parlamentaris: els membres de la Junta aproven les
trobades am els diferents grups parlamentaris.

• Pla Estratègic ACDI i elecció d’accions: els membres de la Junta aproven
el Pla Estratègic ACDI.

• Jornades ACDI (Board de Direccions Infermeres): els membres de la
Junta aproven l’organització de les dues Jornades anteriorment citades
juntament amb la jornada ANDE-ACDI sobre ètica, que s’havia de fer
aquest mes de juny.

• Xarxa de Recerca i Innovació: els membres de la Junta aproven el
plantejament i la idea de crear una xarxa de recerca i innovació.

TEMES PENDENTS: 

a. Decidir dia per a la presentació de l’ACDI a Girona (setembre).

b. Formar equip per liderar la xarxa de recerca i innovació infermera
(responsable: Adela Zabalegui).

c. Acabar de nomenar nous membres Junta Directiva ACDI.

d. 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.

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