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Acta Nº 11/2016   

REUNIÓ Junta Directiva 

Barcelona,  1 de juny de 2016 

Barcelona, a 1 de juny de 2016, 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. Congrés ACDI 
2. IV Fòrum de Pensament ACDI: Taller amb INDUCt. 30 de juny 
3. Assemblea 
4. Altres 

 

ASSISTEIXEN:   

 Concepció Cabanes Duran 

 Mariona Creus i Virgili 

 Meritxell Cucala Rovira 

 Margarita Esteve Ortega 

 Ana Belén Fernández Sanchez 

 Marisa Jiménez Ordóñez 

 Fermín Rodríguez Muñoz  

 Mar Sevillano Lalinde 

 

 

EXCUSSEN:  

 Isabel Grimal Melendo 

 Amèlia Guilera Roche 

 Cristina Montero Pares 

 Anna Ollé Gilabert 

 Carmen Torres Ruiz 

 Llum Veiga André 

 Adelaida Zabalegui Yarnoz 
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ASSUMPTES TRACTATS:  

 1. Congrés ACDI 

La vicepresidenta de l’ACDI i coordinador del I Congrés d’Infermeres Directives 
de Catalunya presenta els ponents i moderadors de cadascuna de les cinc 
taules rodones.  

S’adunta document presentat durant la reunió.  

2. IV Fòrum de Pensament ACDI: Taller amb INDUCT. 30 de juny 

La secretaria de l’ACDI, Meritxell Cucala i la tresorera de l’Associació, Marisa 
Jiménez, expliquen a la Junta que s’organitzarà un taller amb l’empresa INDUCT 
el proper 30 de juny al Departament de Salut de la Generalitat Catalana.  

S’ha reservat la Sala d’Actes, dos sales de 35px cadascuna i dos sales de 10px 
cadascuna. Total: 5 sales.  

La temàtica de la jornada serà sobre com han de ser les unitats d’hospitalització 
del futur?. Es comptarà amb l’empresa INDUCT, qui seran els encarregats de fer 
una conferència de 30 minuts i després es dividiran els assistents en petits 
grups per  a fer un taller de creativitat  

El material que faran servir els assistents el portarà INDUCT.  

La jornada serà gratuïta, tant per a socis com a no socis de l’ACDI.  

 

3. Assemblea  

Es proposa que l’Assemblea de socis de l’ACDI es realitzi durant el I Congrés 
d’Infermeres Directives de Catalunya, concretament dijous 27 d’octubre a les 
18.45 hores, un cop finalitzi la sessió d’aquell dia. 

En un principi es volia realitzar durant el IV Fòrum de Pensament de l’ACDI, 
previst per dijous 30 de juny, però cal enviar la convocatòria a tots els socis 
amb un marge de 30 dies abans de l’Assemblea i, per dates, no ha estat 
possible.   

4. Altres 

Es revisa la web de l’ACDI i es comenta que caldria actualitzar-la més sovint 
amb noticies i estudis d’interès professional. També cal obrir la xarxa social 
Twitter abans del Congrés per tal d’arribar a més persones dins la xarxa.  

Per començar, aquest perfil de Twitter de l’ACDI publicarà únicament noticies i 
informació sobre l’Associació.   

Ja el tindrem amb marxa per la jornada de juny i esprovarà el seu efecte en les 
xarxes i socis.  
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ACORDS:  

 S’aprova el programa científic del Congrés.  

 S’aprova la temàtica i dia de realització del IV Fòrum de Pensament 
ACDI. 

 S’aprova obrir el perfil de Twitter on es publicarà informació sobre 
l’Associació.  

 
 

La presidenta aixeca la sessió a les 18:15 hores, de la qual s’estén aquesta acta, que 

signa en senyal d’aprovació juntament amb la secretaria.  

 

Marga Esteve, presidenta 

 

Meritxell Cucala, secretària 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona qui ha redactat l’acta:  

Laura Diéguez, Secretaria Tècnica de l’ACDI 


