
 

Acta Nº 1/2017   

REUNIÓ Junta Directiva 

Barcelona,  15 de març de 2017 

Barcelona, a 15 de març de 2017, 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 objectius estratègics ACDI 2017  
2.  Presentació VI Fòrum Pensament ACDI, del 23 de maig  
3. Representació de l’ACDI al Congrés del Consell Internacional  d’Infermeres    
4. Carta enviada al Conseller sobre la Direcció Estratègica d’Infermeria   
5.  Altres    

Curs Bàsic Comandaments 
Assemblea ACDI: elecció data i lloc   
II Congrés Bianual ACDI: elecció de tema i Comitès 

 

ASSISTEIXEN:   

• Mariona Creus i Virgili 

• Meritxell Cucala Rovira 

• Margarita Esteve Ortega 

• Ana Belén Fernández Sanchez 

• Marisa Jiménez Ordóñez 

• Gemma Margarit Alsina 

• Fermín Rodríguez Muñoz  

• Mar Sevillano Lalinde 

• Adelaida Zabalegui Yarnoz 

 

 

EXCUSSEN:  

• Concepció Cabanes Duran 

• Lourdes García Zaldivar 

• Isabel Grimal Melendo 
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• Amèlia Guilera Roche  

• Cristina Montero Pares 

• Anna Ollé Gilabert 

• Llum Veiga André 

 

ASSUMPTES TRACTATS:  

 
1. Presentació Gemma Margarit 
 La Marga Esteve dóna la benvinguda a la Sra. Gemma Margarit, qui es va incorporar a la 

Junta Directiva de l’ACDI, a finals del 2016.  
 
2. Presentació objectius estratègics ACDI 2017  

La Marga Esteve, presenta davant la Junta el cronograma de les activitats previstes 
per aquest 2017.  
Actualment, estan previstes les següents activitats: 
- VI Fòrum Pensament: 23 de maig 
- VII Fòrum Pensament: juny 
- VIII Fòrum Pensament: Setembre 
- IX Fòrum Pensament: Novembre 
- Assemblea ACDI: Setembre o novembre, coincidint amb un dels Fòrum de 

Pensament ACDI.  
- Curs Bàsic de Comandaments: 2018 

 
3. Presentació VI Fòrum Pensament ACDI, del 23 de maig 
 L’Adela Zabalegui, responsable de liderar l’organització d’aquest Fòrum, presenta el 

programa i els ponents davant els membres de la Junta.  
 Comenta que ha rebut algunes “queixes” per no haver inclòs a cap membre d’Atenció 

Primària dins el programa. Per això, ha decidit incloure dins els programa a la Cristina Rey, 
adjunta a la Direcció d’Atenció Primària (DAP) Camp de Tarragona.  

 
 L’Adela enviarà a la Secretaria Tècnica les dades d’aquest nou ponent per incloure’l dins el 

programa i tornar a fer un segon enviament del mailing. En el assumpte del mailing 
s’haurà de posar: Programa actualitzat. VI Fòrum de Pensament ACDI 

 
 Per properes ocasions, la Secretaria Tècnica, en el primer enviament que faci, haurà 

d’incloure: Pre-Programa, per si el programa pateix modificacions.  
 
  
4. Representació de l’ACDI al Congrés del Consell Internacional  d’Infermeres   

 La Marga Esteve explica que, gràcies a la Mariona Creus, l’ACDI ha aconseguit disposar d’un 
un petit espai dins el Congrés del Consell Internacional d’Infermeres que es celebrarà a 
Barcelona, del 27 de maig a l’1 de juny.  
L’estand, que serà de 9m2, ha estat cedit pel Consejo Nacional de Enfermería de manera 
gratuïta.  
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5. Carta enviada al Conseller sobre la Direcció Estratègica d’Infermeria   
La Marga explica que el passat 8 de març, l’ACDI va enviar una carta al Conseller de Salut de la 
Generalitat de Catalunya on se li reclamava la necessitat de nomenar una infermera com a 
interlocutora dotant-li de capacitat executiva, reconeixement del seu lloc de treball i que 
estigui contemplada dins de l’organigrama del Departament de Salut.  

Tot i que encara no s’ha fet públic de manera oficial, la Marga va aprofitar l’ocasió per explicar 
que havien nomenat a la Marisa Jiménez, tresorera de l’ACDI, com a  Directora Estratègica 
d’Infermeria del Departament de Salut.  

 6.  Altres    
Curs Bàsic Comandaments 
La Marga Esteve va agrair l’esforç i el bon treball realitzat pel grup de treball que 

 havia ajudat a l’Amèlia a elaborar el document del Curs Bàsic de Comandaments.  
La Marga comenta que la Junta Permanent de l’ACDI es mirarà el document i farà una 

 proposta de professorat. Després, el document s’enviarà a la Junta Plena perquè es 
 facin esmenes i, finalment, la Junta Permanent presentarà el document final davant la 
 Junta Plena de l’ACDI. D’aquesta manera, el document serà totalment consensuat.  

Assemblea ACDI: elecció data i lloc   
Comentat en el punt 2.  
II Congrés Bianual ACDI: elecció de tema i Comitès 

 Pel que fa al Congrés, la Marga Esteve comenta que encara és massa aviat per parlar-hi 
 i que més endavant se’n parlarà.  

 

ACORDS:  

• S’aprova l’entrada de la Gemma Margarit com a nou membre de la 
Junta Directiva de l’ACDI.   

• S’aprova la representació de l’ACDI dins el Congrés Internacional 
d’Infermeria,  

• S’aprova incloure un membre d’ Atenció Primària en el programa del 
Fòrum de Pensament.  

 

 
 

La presidenta aixeca la sessió a les 18:45 hores, de la qual s’estén aquesta acta, que 
signa en senyal d’aprovació juntament amb la secretaria.  

 

Marga Esteve, presidenta 
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Meritxell Cucala, secretària 

 

 

 

 

Persona qui ha redactat l’acta:  

Laura Diéguez, Secretaria Tècnica de l’ACDI 
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