
 

Acta Nº 3/2017   

REUNIÓ Junta Directiva 

Barcelona,  19 de juliol de 2017 

Barcelona, a 19 de juliol 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: 

 
- Taller reflexió ACDI, octubre 2017 
- Estatuts ACDI: mandat, eleccions, noves candidatures  
- Resum balanç econòmic  
- Curs de Comandaments 

  

 

ASSISTEIXEN:   

• Mariona Creus i Virgili 

• Gemma Margarit 

• Meritxell Cucala Rovira 

• Margarita Esteve Ortega 

• Lourdes García Zaldivar 

• Isabel Grimal Melendo 

• Marisa Jiménez Ordóñez 

• Fermín Rodríguez Muñoz  

• Mar Sevillano Lalinde 

• Adelaida Zabalegui Yarnoz 

 

EXCUSSEN:  

• Concepció Cabanes Duran 

• Anna Ollé Gilabert 

• Amèlia Guilera Roche 

• Cristina Montero Pares 

• Llum Veiga Andrés 
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ASSUMPTES TRACTATS:  

1. Taller reflexió ACDI 

La Sra. Margarita Esteve explica el plantejament del proper taller de reflexió 
organitzat per l’ACDI: s’ha demanat un pressupost a una consultora que 
planteja projectes molt innovadors per a que ens ajudi a valorar línies de futur 
de l’ACDI i per tractar aspectes sobre l’àmbit de la gestió en la professió 
infermera. L’empresa s’encarregarà de realitzar un informe amb les principals 
conclusions.  

El taller serà gratuït pels socis i es convidarà a persones rellevants. S’esperen 
unes 100 persones.   

S’acorda per unanimitat que el taller es realitzarà el dia 8 de novembre, en 
horari de matí: de 9 hores a 13 hores, a una sala de formació del Campus 
Universitari de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.  

El mateix dia es realitzarà l’assemblea de l’ACDI.  

La Sra. Margarita Esteve comenta que s’ha parlat amb la Sra. Anna Cabré per 
ser la conferenciat del pròxim fòrum i aquesta, per agenda, no pot venir fins el 
febrer de l’any 2018. Es reservarà data. El tema del Fòrum serà sobre l’impacte 
dels canvis demogràfics al sector salut. 

 
2. Estatuts ACDI: mandat, eleccions, noves candidatures 

La Sra. Laura Diéguez, secretaria tècnica de l’ACDI, explica que l’any que ve 
s’han de convocar eleccions, ja que segons recullen els Estatuts de l’Associació, 
s’han de convocar cada 4 anys.  
La Sra. Marga Esteve comenta que s’ha de treballar en la candidatura per sortir 
guanyador i pregunta si algú dels presents no en vol formar part. Ningú 
s’oposa.  
La secretaria tècnica informa que la nova candidatura ha d’estar formada per: 
president, vicepresident, secretari i tresorer i 12 vocals i que hi ha d’haver 
representació de les 4 províncies de Catalunya. Per tant, actualment, després 
de la dimissió de la Llum Veiga i la Cristina Montero i el canvi de lloc de 
residència a l’estranger de l’Ana Belén, falten vocals. 
 

3. Resum balanç econòmic 
 La Sra. Marisa Jiménez, tresorera de l’ACDI, presenta el balanç econòmic a data 
 juliol 2017. Comenta que actualment l’ACDI disposa de 13.773 €.  
 S’adjunta document per consultar.  
 

 4. Curs de comandaments 
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Per manca de temps, la Sra. Marga Esteve no té temps de comentar aquest 
punt però dóna a saber que s’ha modificat la proposta inicial que es va treballar 
des del grup liderat per l’Amèlia Guilera. Aquest punt queda pendent per 
treballar a la propera reunió del 20 de setembre.  

 
5. Altres temes 

- A la propera reunió del 20 de setembre es faran les fotografies de la Junta 
Directiva per pujar a la web de l’ACDI.  

- El tema del Congrés de l’ACDI es deixa per la propera reunió del 20 de setembre. 
Es començarà a treballar en el comitè organitzador i els temes a tractar, així 
com definir el calendari, per no trepitjar altres congressos. 

- La Sra. Mariona Creus es compromet a buscar possibles candidats per 
formar part de la Junta de l’ACDI, de la província de Lleida, Girona i 
Tarragona.  

- La Sra. Marga Esteve comenta que tant la Llum Veiga com la Cristina 
Montero han demanat deixar de formar part de la Junta per temes 
d’agenda.  

- La Sra. Marga Esteve demana a la secretària tècnica que redacti una carta al 
Sr. Máximo González, president del Consejo General de Enfermería per 
agrair-li que ens hagués deixat l’espai de l’estand institucional i per felicitar-
lo per la qualitat del programa científic i l’excel·lent organització del 
Congreso Internacional de Enfermería.  

- La Sra. Marga Esteve explica que el Sr. Josep París, del Grup Mémora, 
presentarà a l’ACDI una proposta d’acció. Es valorà la proposta i es veurà 
què demana a canvi.  

 

 

ACORDS:  

- S’acorda fer la foto de la Junta Directiva durant la propera reunió del 20 de 
setembre.  

- S’acorda que a la Sra. Belén Fernández se li enviarà tota la informació de 
l’ACDI, però no formarà part de la Junta Directiva.  

- S’acorda que s’enviarà una carta d’agraïment al Sr. Máximo González per 
l’estand institucional i per felicitar-lo per la qualitat del programa científic i 
l’organització del CIE.  

- S’acorda que el taller de reflexió de l’ACDI es realitzarà el proper 8 de 
novembre en horari de matí (9 hores a 13 hores), al Campus Universitari de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. A continuació es realitzarà 
l’Assemblea General.  
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- S’acorda que tots els membres actuals de la Junta es presentaran com a 
candidatura a les eleccions de l’ACDI, del proper any 2018.  

- S’acorda que la Sra. Mariona Creus s’encarregarà de buscar possibles 
candidats de Lleida, Tarragona i Girona per formar part de la candidatura.  

- S’acorda parlar del Congrés de l’ACDI 2018 a la propera reunió del 20 de 
setembre.  

 

La presidenta Margarita Esteve aixeca la sessió a les 19:00 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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