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Acta Nº 7/2015   

REUNIÓ Junta Directiva 

Barcelona,  30 de setembre de 2015 

Barcelona, a 30 de setembre 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. Resum de la reunió mantinguda amb el Sr. José Antonio Puchades  de
Sanicongress

2. Debat 19 de novembre
3. Comissió Infermera Departament de Salut, 30 de juliol
4. Presentació ACDI Girona
5. Curs bàsic de comandaments
6. Proposta canvis de periodicitat reunions
7. Altres

ASSISTEIXEN: 

 Concepció Cabanes Duran

 Mariona Creus i Virgili

 Margarita Esteve Ortega

 Ana Belén Fernández Sancho

 Rafael Gómez Rojas

 Isabel Grimal Melendo

 Marisa Jiménez Ordóñez

 Fermín Rodríguez Muñoz

 Adelaida Zabalegui Yarnoz

EXCUSEN: 

 Meritxell Cucala Rovira

 Amelia Guilera
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 Mar Sevillano Lalinde

 Llum Veiga André

 Georgina Villa Amor

ASSUMPTES TRACTATS: 

1. Resum de la reunió mantinguda amb el Sr. José Antonio Puchades  de
Sanicongress
La presidenta de l’ACDI explica la reunió que es va tenir el passat 16 de
setembre amb el Sr. José Antonio Puchades on es va acordar que es repartirien
els beneficis de cadascun dels debats, jornades, congressos o, qualsevol altra
activitat que organitzés l’ACDI, a parts iguals (50%) entre l’ACDI i Sanicongress.

També es va comentar la recomanació del Sr. Puchades de celebrar un congrés 
anual per tal de fer “marca” i convocar als socis en un mateix punt de trobada a 
l’any.  

2. Debat 19 de novembre
La presidenta i la consellera expliquen el perquè d’aquest nou format de debat.
Diuen que s’ha escollit el format debat per desmarcar-se de la competència
perquè es fan molts pocs debats i moltes jornades. D’aquesta manera l’ACDI
oferirà un contingut novedos y atractiu.

La presidenta presenta el format del primer debat del 19 de novembre (adjunt). 
Per la seva part, la vicepresidenta explica que la part d’ètica va haver-se 
d’anul·lar perquè justament la setmana anterior a la data prevista, Unió 
organitzava una jornada semblant.  

3. Comissió Infermera Departament de Salut, 30 de juliol
Es comenta que és un grup format per 7 o 8 infermeres i liderat per un metge. 
Es un document per l’ICS. La Marisa es compromet a buscar-ho i portar-lo la 
propera Junta.  

4. Presentació ACDI a Girona
El proper dilluns 23 de novembre, la presidenta, secretària i consellera
presentaran l’ACDI al Col·legi Professional d’Infermeres i Infermers de Girona.

5. Curs bàsic de comandaments
La presidenta explica que el 26 d’octubre té una reunió amb l’Amèlia Guilera
per parlar sobre el tema del curs bàsic de comandaments: enfoc, temàtic,
metodologia.
Aquest és un curs que pot tenir molt d’èxit perquè no el donen a enlloc.
Els presents diuen que aquest curs no s’hauria de lligar amb Sant Joan de Déu,
ni tampoc amb cap escola ni hospital. Potser amb una escola de negocis, tipus






