
 

Acta Nº 2/2017   

REUNIÓ Junta Directiva 

Barcelona,  17 de maig de 2017 

Barcelona, a 17 de maig de 2017, 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: 

 
- VI Fòrum de Pensament ACDI, 23 de maig, a l’Hospital Clínic de Barcelona 
- Curs Bàsic de Comandaments 
- Participació de l’ACDI al CIE 

 

ASSISTEIXEN:   

• Mariona Creus i Virgili 

• Concepció Cabanes Duran 

• Gemma Margarit 

• Meritxell Cucala Rovira 

• Margarita Esteve Ortega 

• Marisa Jiménez Ordóñez 

• Fermín Rodríguez Muñoz  

• Adelaida Zabalegui Yarnoz 

• Ana Belén Fernández Sanchez 

• Lourdes García Zaldivar 

 

 

EXCUSSEN:  

• Anna Ollé Gilabert 

• Isabel Grimal Melendo 

• Amèlia Guilera Roche 

• Cristina Montero Pares 

• Llum Veiga André 

• Mar Sevillano Lalinde 
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ASSUMPTES TRACTATS:  

 1. VI Fòrum del pensament 

Confirmen que assistiran Gemma Margarit, Concepció Cabanes, Lourdes Garcia 
i Marisa Jiménez, s’informarà a la Laura (secretaria tècnica) per fer les 
inscripcions. 

Adela Zabalegui informa de la reunió mantinguda amb el Sr. Andreu per 
prepara la presentació del Fòrum, la reunió va ser molt profitosa, Sr. Andreu 
explicarà com ha esta el procés del PERIS. El Sr. Elias Campo explicarà la 
constitució dels instituts de recerca i les seves funcions, així com el paper de la 
infermera dins els instituts de recerca. La Sra. Marisa Jiménez també va assistir 
a la reunió acompanyat Adela Z. i comenta que va ser molt cordial i profitosa. 

El mateix dia Fòrum es parlarà amb la Laura, si no està plena sala, es dirà que 
persones del Hospital Clínic assisteixin, encara que a dia d’avui està quasi ple 
l’aforament. 

Es comenta que als cartells del fòrum posar sempre els dos cognoms de la 
persona que parla, es dirà a la secretaria tècnica. 

• Pròxim Fòrums 

Sra. Margarita Esteve comenta que s’ha parlat amb la Sra. Anna Cabre per ser la 
conferenciat del pròxim fòrum i aquesta, per agenda, no pot venir fins el febrer 
de l’any 2018. Es reservarà data. 

S’ha de pensar quin tema proposar per octubre o novembre de 2017 i aprofitar 
aquell fòrum per convocar l’assemblea de l’ACDI. 

3. Congrés CIE 

La Margarita Esteve proposa quedar tots per anar a la inauguració, enviarà mail 
per fer convocatòria de lloc i hora. 

Es proposa fer un grup de watssap per tota la junta que assisteixi al congrés per 
anar quedant i no deixat l’stand sol. Farà grup Concepció Cabanes. 

Es comenta quines persones de la junta aniran a la universitat de VIC i quines 
persones a la jornada de la Gimbernat, hi ha representació als dos events 
paral·lels al congrés. 

La  Laura muntarà l’estand el dissabte matí, assistirà el dimarts matí i la resta de 
dies hi estarà la Cristina Baron, que s’abonarà els serveis.  

Es demana a la resta de la junta  fer acte de presencia i anar passant pel 
l’estant, sobretot en moments de descanssos. 

Sra. Adela Zabalegui comenta que no té temps per traduir la presentació amb 
anglès i es decideix no fer-la, només es projectarà a la TV en català i castellà. 
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Es posaran carmels amb el logo ACDI i Mertixell Cucala s’encarrega de comprar 
i portar un centre de flors corporatiu. 

• Escrit dia internacional de la Infermera 

Margarita Esteve comenta que el seu escrit pel dia 12 de maig va arribar tard a 
la premsa i per això només s’ha penjat a al web i difós xarxa social. Per l’any 
que ve es proposa redactar algun informe amb temps. 

• Revista Rol 

La revista Rol de maig hi sortirà un escrit de la Concepció Cabanes com a 
representant de l’ACDI. 

• Curs de comanaments 

Margarita Esteve comenta l’encàrrec que s’havia demanat al grup de treball de 
l’ACDI i com ha evolucionat el procés, així com les persones que ho han 
treballat. 

Explica que el primer curs es farà des de Sant Pau, juntament amb l’escola de 
Sant Pau la seva participació ha de ser clau. Com que hi ha molta feina 
d’organització i després s’ha d’avaluar es decideix fer-lo dos anys i 
posteriorment que passi a una altre hospital i escola d’infermeria. La reunió 
mantinguda amb Mercè Abades , directora de l’escola de Sant Pau, va 
manifestar que no li agradava el contingut proposat i per això s’ha proposat fer 
una comissió de treball de supervisores per fer una critica al programa que s’ha 
fet i fer propostes, posteriorment es farà una comissió mixta hospital i escola 
amb membres de l’ACDI per fer la versió definitiva del programa. Margarita 
Esteve comenta que parlarà amb Amelia Guilera per explicar la situació. I saber 
que va passar a l’ADEIC que algunes persones sembla que no hi estaven d’acord 
amb la proposta. Adela Zabalegui comenta que a ella, en canvi, li ha arribat que 
va anat molt bé la presentació de la proposta. 

Es comenta que per l’any que ve s’hauria d’organitzar algun acte conjunt amb 
l’ADEIC. 

El programa definitiu del curs es presentarà i aprovarà  la junta. 

• Pla de desenvolupament professional 

 Es demana a tota la junta que es faci una revisió del pla de desenvolupament 
professional continu del departament de salut i enviïn surgències i propostes de 
canvi. S’enviarà per correu electrònic a tos els membres de la junta. 

• Congres ACDI 

Properes reunions es començarà a treballar el comitè organitzador i els temes a 
tractar, així com definir el calendari, per no trepitjar altres congressos. 

• Altres 

• Gemma Margarit comenta que el llenguatge infermer de l’ICS que es desplegarà 
a tota la primària, no està a la resta d’hospitals fora ICS, i pot ser un problema 
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per poder fer estudis comparatius. Es discuteix el tema de la estandarització de 
les cures infermeres. Sembla que el projecte de primària té una durada de 3 
anys de desplegament. A les escoles infermeria no s’ensenya aquest llenguatge. 
La discussió està en la manca de discussió i debat prèvia a la presa d’aquest 
tipus de decisions. 

• A la Sra. Montse Artigues li donen el premi de la Acadèmia al mateix dia que es 
celebra el Fòrum del Pensament ACDI. 

• Es farà un dinar el mes de juny abans de l’acomiadament de Anna Belen. 

 

 
 

La presidenta Margarita Esteve aixeca la sessió a les 18:30 hores, de la qual s’estén 
aquesta acta, que signa en senyal d’aprovació juntament amb la secretaria.  

 

Marga Esteve, presidenta 

 

Meritxell Cucala, secretària 
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