
Acta Nº 8/2015   

REUNIÓ Junta Directiva 

Barcelona,  25 de novembre 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. Presentació de la Sra. Amèlia Guilera
2. Tancament econòmic Fòrum Pensament - 19 Nov
3. Resum i explicació de la Presentació de l’ACDI a Girona - 23 Nov
4. Presentació proposta curs bàsic de comandaments
5. Presentació Objectius Estratègics de l’ACDI 2016
6. Altres

ASSISTEIXEN:  

• Mariona Creus i Virgili

• Meritxell Cucala Rovira

• Margarita Esteve Ortega

• Amèlia Guilera

• Marisa Jiménez Ordóñez

• Fermín Rodríguez Muñoz

• Mar Sevillano Lalinde

• Llum Veiga André

• Adelaida Zabalegui Yarnoz

EXCUSEN:  

• Concepció Cabanes Duran

• Ana Belén Fernández Sancho

• Rafael Gómez Rojas

• Isabel Grimal Melendo
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• Carmen Torres 

 

ASSUMPTES TRACTATS:  

 

1. Presentació de la Sra. Amèlia Guilera Roche 

La presidenta de l’ACDI presenta al nou membre de la Junta Directiva de l’ACDI, la Sra. 
Amèlia Guilera Roche, Directora del Campus Docent Sant Joan de Déu. S’excusa la 
presència de Carme Torres. 

2. Tancament econòmic Fòrum Pensament - 19 Nov  

El passat dijous 19 de novembre es va realitzar el Fòrum de Pensament ACDI: Potenciar 
els innovadors interns en el món de les idees, una jornada que va comptar amb la 
participació de 61 professionals infermers vinculats al món de la gestió. De les 61 
inscripcions, 42 eren no socis i 19 socis.  

El tancament econòmic es detallen les següents xifres: 

•  Ingressos inscripcions: 2.155 € 

•  Despeses: 923 € 

•  Beneficis: 2.058 €, a repartir al 50% entre l’ACDI i Sanicongress: ACDI: 1.029 € i 
Sanicongress: 1.029 € 

 

3. Resum: Presentació de l’ACDI a Girona - 23 Nov 

La presentació va anar molt bé, els membres del col·legi ens varen  acollir molt bé, 
però va haver poca presencia de en nombre de persones, encara que hi eren les 
persones més significatives de les direcció infermera de Girona. Vam quedar d’intentar 
organitzar una jornada a Girona al 2016, en parlarem amb Cristina Montero. 

A la pròxima junta es presentarà una memòria d’activitat del 2015. Aquesta es penjarà 
a la web. 

4. Presentació proposta curs bàsic de comandaments 
L’Amèlia Guilera presenta una proposta per dissenyar una activitat formativa adreçada 
als comandaments intermedis, adequada a la realitat actual i amb l’objectiu de donar 
resposta a les necessitats observades i sentides d’aquests professionals (proposta 
adjunta en aquesta acta).  
 
En aquest document especifica les fases del projecte on es proposa crear una comissió 
pedagògica, recollir evidències en referència a les necessitats observades i les sentides 
i l’estructura i aspectes acadèmics que ha de tenir la formació.  
 
La Mar Sevillano, com a comandament intermig de l’Hospital Vall d’Hebron proposa 
que és essencial definir les competències d’aquests comandaments. També definir 
valors. L’Amèlia Guilera i la Marisa Jiménez recorden que les competències ja es van 
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definir en un document elaborat fa anys en el marc del Consell de la Professió 
Infermera i proposen agafar aquells punts i actualitzar-ho. 
 
L’Adela Zabalegui recorda que aquest curs, per tal de diferenciar-se dels que hi ha 
actualment al mercat, cal que sigui molt pràctica, bàsic i útil. 
 
El Fermín Muñoz comenta que les competències dels comandaments intermitjos de la 
Primària són totalment diferents als dels Hospitals.  
 
Amelia explica que les escoles d’infermeria estarien interessades en col·laborar en 
aquesta formació, quant estigui acabada la proposta es plantejarà com fer una possible 
col·laboració amb alguna universitat o amb totes. 
 
Com a membres de la Comissió de Treball es proposen: 

• Amèlia Guilera, qui liderarà el grup 
• Mar Sevillano, com a visió de comandament intermig 
• Fermín Muñoz, com a visión d’Atenció Primària 
• Llum Veiga, com a visió de Socio-Sanitari 
• Es deixarà obert a qualsevol soci que vulgui participar 

 
5. Presentació Objectius Estratègics de l’ACDI 2016 
La Margarita Esteve i la Meritxell Cucala presenten els Objectius Estratègics ACDI 2016 
(document adjunt).  
 
Aquest document recull 7 objectius previstos per l’any que ve: 
 
1. Enviar als socis una enquesta  
Amb l’objectiu de recollir temes pels propers debats, si estarien interessats a liderar 
algun d’aquests debats i si els hi agradaria formar part de la Comissió de Treball del 
curs de comandaments bàsic de l’ACDI. Data: gener 2016 
 
2. Debats de mig dia (11 h a 14 h o 16 h a 19 h) en el primer trimestre, segon trimestre i 
tercer trimestre.  
Es decideix que la temàtica del debat del primer trimestre serà sobre la Planificació 
RRHH i el liderarà la Margarita Esteve. Aquest debat es realitzarà a finals de febrer en 
un horari de 16 h a 19 h.  
L’estructura serà la d’un conferenciant inicial (Ex. Director RRHH de El Corte Inglés, 
Coca Cola, RENFE, etc.), seguit d’un debat (es proposa: Sr. Josep Anton, Adjunt RRHH 
H. Vall d’Hebron, Sr. Pep Miranda, Adjunt RRHH H. Clínic i el Sr. Pau Gomar, Director 
RRHH Parc Salut Mar). La jornada conclourà amb un debat obert.  
Es decideix que a la propera Junta Permanent prevista pel dimarts 2 de desembre 
s’acabarà de decidir els noms dels participants.  
 
3. Congrés ACDI 
El seu objectiu de fidelitzar els socis i potenciar  la visualització de l’Associació entre la 
professió. Cal començar a definir el Comitè Organitzador.  
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4. Posada en marxa del Curs de Comandaments Bàsics

5. Reactivació de xarxes socials i pàgina web
Es proposa que hi hagin dos responsables: Fermin Muñoz i Rafael Gómez (pendent que 
li proposi Meritxell Cucala).  
Aquests responsables s’encarregaran d’enviar a la Secretaria Tècnica noticies d’interès 
pel col·lectiu. La Secretaria Tècnica s’encarregarà de publicar-les. També faran els 
resums de les jornades i congressos que organitzi l’ACDI i la Secretaria els publicarà a la 
web.  

6. Conferència Ada Colau canvi de rol
Se li ha enviat un correu demanant-li que faci una conferència organitzada per l’ACDI. 

7. Temes interns
Es proposa redefinir els membres de la Junta ampliada (la Directora Infermera de 
l’Hospital del Mar estaria interessada a entrar a formar part de la Junta de l’ACDI) I 
convocar assemblea de socis (mirar Estatus). 
Es proposa fer noves reunions amb representants polítics pel 2016, un cop el govern 
estigui definit. Es proposa afegir a accions 2016. Per això es demana fer un recull de la 
documentació necessària per tenir totes les referencies documentals que puguin servir 
de recolzament  a les reunions. 

ACORDS: 

• S’aprova l’entrada de la Sra. Amèlia Guilera com a membre de la Junta
Directiva de l’ACDI.

• S’aprova el tancament econòmic del Fòrum de Pensament ACDI del
passat 19 de novembre.

• S’aprova la presentació realitzada per l’Amèlia Guilera sobre l’activitat
formativa, així com la Comissió de Treball. Cal, però, continuar pensant
en la proposta.

Nota: Qualsevol membre de la Junta Directiva pot fer arribar la seva
opinió o plantejaments a la Secretaria Tècnica.

• S’aproven els objectius estratègics presentats pel 2016. Falta definir
timings i responsables les reunions amb la Junta siguin bimensuals.

Nota: Qualsevol membre de la Junta Directiva pot fer arribar la seva
opinió o plantejaments a la Secretaria Tècnica.
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