
 

Acta Nº 1/2018   

REUNIÓ Junta Directiva 

Barcelona,  14 de febrer de 2018 

Barcelona, a 14 de febrer de 2018, 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. Reflexió Workshop ACDI i assemblea. 15 de novembre 2017  
2. Presentació Curs Comandaments 
3. Presentació VII Fòrum de Pensament ACDI. 20 de març  
4. Presentació II Congrés ACDI 2018  
5.  Altres 

  

ASSISTEIXEN:   

• Mariona Creus i Virgili 

• 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 

• Gemma Margarit 

• Anna Ollé Gilabert 

• Amèlia Guilera Roche 
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ASSUMPTES TRACTATS:  
 

1. Reflexió Workshop ACDI i assemblea. 15 de novembre 2017 

 La Margarita Esteve, presidenta de l’ACDI, explica als membres de la Junta 
 Directiva de l’ACDI que encara no es tenen els resultats del Workshop, realitzat 
 el passat 15 de novembre, per la consulta Domestic Data Streamers (DDS).  

 S’espera que, per la propera reunió de Junta, ja es disposi d’aquest document.  

 
2. Presentació Curs Comandaments  
  
 La Margarita Esteve, presidenta de l’ACDI, explica que l’Associació Catalana de 

Direccions Infermeres (ACDI) posarà en marxa aquest mes d’abril la primera 
edició del Curs bàsic de gestió per a comandaments intermedis dels serveis 
infermers, un tipus d’oferta formativa fins ara inexistent per a infermeres 
interessades en el món de la gestió.  

 
 L’objectiu de curs és poder adquirir i millorar els coneixements i habilitats de 

gestió assistencial que permetin l’optimització dels recursos materials i 
humans, garantint l’excel·lència en la qualitat de les cures i amb una base 
humanista. 

 
 Aquest curs va ser un dels primers objectius que es va proposar l’actual Junta 

Directiva de l’ACDI, presidida per la Sra. Marga Esteve. El naixement d’aquest 
curs es deu a l’esforç, l’experiència i la il·lusió compartida amb l’Escola 
Universitària d’Infermeria (EUI) – Sant Pau, qui ha col·laborat amb el disseny 
del programa formatiu.  

 
 El programa formatiu del curs es divideix en cinc mòduls: I. Conceptes generals 

de la gestió i organització dels serveis infermers, II. Gestió de recursos, III. 
Gestió dels indicadors, IV. Perfil del comandament i V. Pràctiques tutelades.  

 
 Les classes teòriques es realitzaran en la Unitat Docent Sant Pau, del 6 d’abril al 

18 de maig de 2018 en el següent horari:  
• els divendres de 9:00 hores a 14:00 hores i de 15:00 hores a 17:30 hores 
• els dissabtes de 9:00 hores a 14:00 hores 
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 Les pràctiques clíniques es desenvoluparan amb professionals experts en el 
món de la gestió en diferents hospitals de Catalunya, del 22 de maig a l’11 de 
juny de 2018, en el següent horari: 

• Matí: de 8:00 hores a 13:00 hores 
• Tarda: de 14:00 hores a 19:00 hores  

 El curs començarà el 6 d’abril i estarà dirigit a graduats/des i diplomats/des en 
Infermeria interessades a entrar en el món de la gestió. El cost del curs serà de 
900 euros.  

La Margarita Esteve explica que li va presentar el projecte a les Directores 
Infermeres dels 5 hospitals de Barcelona (Vall d’Hebron, Hospital Clínic, Sant 
Joan de Déu i Parc Salut Mar) i va anar força bé. En aquesta mateixa reunió es 
va proposar donar una beca per hospital. Es valorarà l’opció amb l’EUI Sant 
Pau. S’acorda que la beca sigui si hi ha un numero x ja matriculat per hospital o 
per nombre de persones en pràctiques que accepten. 

La Concepció Cabanes, vicepresidenta de l’ACDI, serà la persona que coordinarà 
les pràctiques.  

 
3.  Presentació VII Fòrum de Pensament ACDI, 20 de març 

 La Marga Esteve, presidenta de l’ACDI, explica que el proper 20 de març es 
 realitzarà el VII Fòrum de Pensament ACDI al Centre Cívic Urgell (C/Urgell, 145).  

 El programa és el següent:  

 VII Fòrum de Pensament ACDI 
 

Canvis demogràfics: estem preparats? 
 
Data: dimarts, 20 de març de 2018   
Lloc: Auditori – Centre Cívic Urgell (C/Urgell, 145) 
Horari: de 16:00 hores a 19:00 hores 
Preu: Socis: 25 €  No socis: 40 € 

 

Programa 
16:00 –  16:15.  Benvinguda i presentació   

 Marga Esteve Ortega  
Presidenta de l’Associació Catalana de Direccions Infermeres (ACDI) 

16:15 – 17:30.  Conferència: Canvis demogràfics. Com afecta als professionals de salut  
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Anna Cabré Pla  
Directora Honorària i Professora Emèrita UAB 
 

17:30 – 18:30.  Taula rodona: 
Modera: Concepció Cabanes Duran 
Vicepresidenta de l’Associació Catalana de Direccions Infermeres (ACDI) 
 
-          La cronicitat 

 Joan Carles Contel Segura 
 Programa de cronocitat del Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya. Pla d’Atenció i interacció social i sanitària, CASAP. 
 jccontel@gencat.cat 
 
-         L’envelliment  

 Dr. Toni Salvà Casanovas 
  Director Fundació Salut i Envelliment UAB. 
 Antoni.salva@uab.cat 
 
-         Alternatives d’hospitalització, atenció integrada 

  Fermín Rodríguez Muñoz 
 Director Equip d’Atenció Primària Montclar, Sant Boi de Llobregat. 
 Vocal  Junta Directiva de l’ACDI. 
 
- Model d’atenció integrada sanitària i social 

  Dr. Sebastià Santaeugènia González 
 Director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat del 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.  
 Contacte I.Grimal (pendent) 
 
La junta proposa nom de la jornada i persones que poden participar a la taula. 
 

18:30 – 19:00.  Debat obert 
 

4.  Presentació II Congrés ACDI 

 La Margarita Esteve, presidenta de l’ACDI, explica als membres de la Junta 
 Directiva de l’associació que per una qüestió de timing es va decidir el lloc i els 
 dies per realitzar el II Congrés d’Infermeres Directives de Catalunya.  

 Es celebrarà a l’Auditori AXA els dies 27 i 28 de setembre de 2018.  

 La presidenta de l’ACDI pregunta qui vol formar part del Comitè Organitzador i 
 qui del Científic.  
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 La Isabel Grimal i el Fermí Rodríguez demanen formar part del Comitè  
 Organitzatiu, juntament amb Mariona Creus, Meritxell Cucala, Adela Zabalegui i 
 Marisa Jiménez i, Mar Sevillano i Meritxell Cucala, del Científic.  

 La Isabel Grimal demana incloure dins el Comitè Científic a la sòcia de l’ACDI 
 Montse Escuté, del Parc Sant Joan de Déu; Mar Sevillano demana incloure a la 
 sòcia de l’ACDI, Teresa Molina, de l’Hospital Vall d’Hebron i l’Adela Zabalegui 
 demana incloure a la sòcia de l’ACDI, Montserrat Venturas, de l’Hospital Clínic.  

5.  Altres  

 - La Margartia Esteve explica que aquest any hi ha eleccions a la Junta Directiva 
 de l’ACDI i que té intenció de presentar-se.  

 No vol treure a ningú de la Junta, però vol incloure a més gent. Sobretot gent 
 amb experiència, compromesa i que arrossegui a gent.  

 Vol iniciar una etapa més participativa i amb més compromís. 

 Pregunta als membres de la Junta si volen continuar formant part de la seva 
 candidatura i tothom hi està d’acord.  

 - L’Adela Zabalegui presenta el programa de la Jornada Nacional Dedicated 
 Education Units in Europe. L’acte tindrà lloc el proper 17 d’abril de 2018, a la 
 Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Barcelona.  

 Demana a la Secretaria Tècnica que faci arribar el full d’inscripció als membres 
 de la Junta per si es volen inscriure.  

  

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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