
 

Acta Nº 2/2018   

REUNIÓ Junta Directiva 

Barcelona,  21 de març de 2018 

Barcelona, a 21 de març de 2018, són les 17:00 hores i es reuneix la junta Directiva de 
l’ACDI a l’Hospital de Sant Pau, amb el següent ordre del dia i els membres que es 
detallen: 

 

ORDRE DE DIA: 
 
1. Curs Bàsic de Comandaments 
2. Presentació Balanç econòmic (Marisa)  
3. II Congrés ACDI 2018  
4. Conveni de col·laboració Grup Memora 
5. Altres 

  

ASSISTEIXEN:   

• Mariona Creus i Virgili 

• Margarita Esteve Ortega 

• Lourdes García Zaldivar 

• Isabel Grimal Melendo 

• Amèlia Guilera Roche 

• Marisa Jiménez Ordóñez 

• Gemma Margarit 

• Fermín Rodríguez Muñoz  

• Mar Sevillano Lalinde 

• Adelaida Zabalegui Yarnoz 

 

EXCUSSEN:  

• Concepció Cabanes Duran 

• Meritxell Cucala Rovira 

• Anna Ollé Gilabert 
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ASSUMPTES TRACTATS:  
 

1. Curs Bàsic de 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. 

  Comenta que 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) per poder establir un conveni de pràctiques. 
Finalment les pràctiques es faran a l’Hospital de Sant Pau, el Parc Salut Mar.  

La Isabel Grimal proposa que també es puguin fer les pràctiques al seu centre, 
al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat (Barcelona). 

Es comenta que els alumnes facin les pràctiques a centres hospitalaris diferents 
als seus, tot i que s’estudiarà el cas de cadascú.  

La Margarita Esteve comenta que a dia d’avui hi ha 9 inscrits i que l’Hospital de 
Sant Pau apuntarà a 6 persones. Diu que per no tenir pèrdues, haurien 
d’apuntar-se com a mínim 17 persones.  

 
2. Presentació Balanç econòmic 

La Marisa Jiménez, tresorera de l’ACDI, presenta l’estat de comptes de l’ACDI. 
Es poden consultar a continuació: 
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3. II Congrés ACDI 

 La Margarita Esteve, presidenta de l’ACDI, explica als membres de la Junta 
 Directiva de l’associació que el Congrés es celebrarà a l’Auditori AXA els dies 27 
 i 28 de setembre de 2018.  

 La presidenta de l’ACDI recorda que els membres del Comitè Organitzador són 
 els membres de la Junta permanent i la Isabel Grimal i el Fermí Rodríguez. La 
 Gemma Margarit també vol formar-hi part.  

 Pel que fa al Comitè Científic, l’Amèlia Guiera demana incloure-s’hi.   

4. Conveni de col·laboració Grup Memora 

La Mariona Creus explica que el Sr. Josep Paris va oferir a l’ACDI uns serveis per 
la gestió del dol per a infermeres. Tots els membres de la Junta de l’ACDI 
opinen que es continuï endavant amb els conveni que ens proposi Grup 
Memora.  

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.  

   

  

La consellera de l’ACDI Mariona Creus aixeca la sessió a les 18:40 hores, de la qual 
s’estén aquesta acta, que signa en senyal d’aprovació juntament amb la secretaria.  

 

Marga Esteve, presidenta 

 

Marisa Jiménez, tresorera  
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