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Acta Nº 4/2016   

REUNIÓ Junta Directiva 

Barcelona,  28 de setembre de 2016 

Barcelona, a 28 de setembre de 2016, són les 17:20 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. Assemblea ACDI  

2. Presentació Congrés   

3. V Fòrum de Pensament ACDI 

4.  Altres 

 

 

ASSISTEIXEN:   

 Mariona Creus i Virgili 

 Meritxell Cucala Rovira 

 Margarita Esteve Ortega 

 Isabel Grimal Melendo 

 Amèlia Guilera Roche 

 Marisa Jiménez Ordóñez 

 Cristina Montero Pares 

 Fermín Rodríguez Muñoz  

 Mar Sevillano Lalinde 

 Llum Veiga André 

 Adelaida Zabalegui Yarnoz 

 

EXCUSSEN:  

 Concepció Cabanes Duran 

 Ana Belén Fernández Sanchez 

 Lourdes García Zaldivar 
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 Anna Ollé Gilabert 

 

 

ASSUMPTES TRACTATS:  

 1. Assemblea ACDI  

La Marisa Jiménez, tresorera de l’ACDI, repassa i explica l’ordre del dia de 
l’assemblea general ordinària de l’ACDI, que es realitzarà el proper 27 
d’octubre en el marc del I Congrés d’Infermeres Directives de Catalunya.  

L’ordre del dia de l’assemblea serà el següent: 

 
1. Informe de la Presidenta. Activitats realitzades 2015 

2. Informe de la Secretària. Ratificació nous socis 

3. Informe de la Tresorera.  

4. Presentació i aprovació comptes anuals  

5. Precs i preguntes 

 

2. Congrés ACDI  

La Marisa Jiménez, tresorera de l’ACDI presenta el Congrés de l’ACDI a tota la 
Junta Directiva de l’ACDI.  

Es repassa el programa científic, les activitats lúdiques i la seu. S’informa que 
en aquest moment hi ha 54 inscripcions confirmades i 29 comunicacions 
presentades.   

Tothom comenta que la previsió d’assistència es bona tenint en compte que 
encara falta un mes. Tot i així, les col·laboracions de les cases comercials 
preocupa una mica més.  

La Margarita Esteve, presidenta de l’ACDI, fa una crida als assistents a tornar a 
contactar amb les cases comercials per intentar aconseguir algun tipus de 
finançament extern.  

S’adjunta en aquesta acta el document presentat a la Junta.  

 

3. V Fòrum de Pensament de l’ACDI  

La Margarita Esteve, presidenta de l’ACDI comenta que el proper Fòrum de 
Pensament de l’ACDI el liderarà la Lourdes García Zaldivar i es realitzarà entre el 
mes de gener/febrer de 2017. 

La Isabel Grimal fa una proposta per fer un taller sobre l’espiritualitat que 
podria estar liderat per un infermer del seu centre de treball. En un primer 
moment, fa la proposta per fer-ho al Congrés, però se li recorda que aquest 
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espai està orientat a aconseguir finançament. Per tant, es decideix que sigui un 
Fòrum de Pensament per l’any que ve. 

La presidenta ha de marxar i en el seu càrrec deixa a la Mariona Creus, consellera de 
l’ACDI, que pren la paraula.  

 

4. Altres 

• Borsa de treball ACDI: 

La Mariona Creus, consellera de l’ACDI explica que l’Associació ha pensat a 
crear una borsa de treball on els Hospitals puguin penjar vacants de 
Supervisores, Adjuntes, Subdirectores i Directores Infermeres i, alhora, 
trobar candidats.  

Per altra banda, les infermeres (sòcies) podran mirar les ofertes de feina, 
aplicar i crear el seu perfil professional.  

Per poder fer servir aquest servei, s’haurà de ser soci de l’ACDI. Els hospitals 
que vulguin accedir als perfils dels candidats, hauran de pagar.   

El primer pas és pensar i realitzar els perfils i la base de dades interna. 

• Curs bàsic de comandaments: 

L’Amèlia Guilera, vocal de la Junta Directiva de l’ACDI, explica com està la 
feina realitzada envers el curs bàsic de comandaments.  

Comenta que han realitzat un estudi per comparar l’actual oferta formativa 
dels diferents màsters, cursos i postgraus sobre gestió infermera i han 
seleccionat els continguts que es repeteixen i que més es treballen.  

Les opcions del curs poden ser vàries, l’equip segueix acabant la proposta de 
treball, una d’elles seria fer crèdits d’expert universitari o fer diferents 
cursos o mòduls. Es recorda que també hi haurà pràctiques. 

Quant estigui finalitzada la proposta la plantejaran a la junta. 

Confirma que el curs estarà enllestit i preparat aquest proper any 2017. 

 

ACORDS:  

 S’aprova l’ordre del dia de l’assemblea del proper 27 d’octubre. 

 S’aprova el programa científic del Congrés i tota la seva organització.  

 S’aprova la temàtica i realització del V Fòrum de Pensament ACDI liderat 
per la Lourdes García Zaldivar previst per gener/febrer de 2017. 

 S’aprova treballar en la idea de la borsa de treball.  

 S’aprova que el grup de treball del curs de comandaments bàsics 
segueixi l’estudi i pugui planejar la proposta un cop acabada. 
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La consellera aixeca la sessió a les 19:15 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 


