
 

Acta Nº 3/2018   

REUNIÓ Junta Directiva 

Barcelona,  16 de maig 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 Comandaments ACDI 
2. II Congrés ACDI 2018  
3. Presentació Balanç Econòmic ACDI (Marisa, tresorera) 
4. Eleccions Junta Directiva ACDI. 27 de setembre 2018  
  - Explicació del procediment (S. Tècnica) 
  - Formació de candidatura 
5.  Altres 
  

ASSISTEIXEN:   

• Concepció Cabanes Duran 

• Mariona Creus i Virgili 

• Margarita Esteve Ortega 

• Lourdes García Zaldivar 

• Isabel Grimal Melendo 

• Marisa Jiménez Ordóñez 

• Gemma Margarit 

• Fermín Rodríguez Muñoz  

• Mar Sevillano Lalinde 

• Adelaida Zabalegui Yarnoz 

 

EXCUSSEN:  

• Amèlia Guilera Roche 

• 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 la primera edició del Curs 
Bàsic de Comandaments ha tingut una molt bona rebuda i acceptació. Explica 
que els alumnes mostren molt d’interès, estan contents i entusiasmats.  

 Comenta que el divendres 25 de maig comencen les pràctiques. Les pràctiques 
es faran en tres centres diferents: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu i Parc de Salut Mar.  

 
2. Presentació Balanç econòmic 

La Marisa Jiménez, tresorera de l’ACDI, presenta l’estat de comptes de l’ACDI. 
S’adjunta document.  

També presenta el tancament econòmic del VII Fòrum de Pensament ACDI.  
S’adjunta document.  

 

3. II Congrés ACDI 

 Es continua treballant en la Versió 5 del programa del II Congrés. S’adjunta 
 document.  

4. Eleccions Junta Directiva ACDI. 27 de setembre de 2018 

La secretaria tècnica explica que segons els Estatuts s’han de convocar 
eleccions cada quatre anys i que, per tant, aquest any 2018 s’ha de fer.  

Explica que, aprofitant que aquest any es fa el Congrés, l’assemblea es 
realitzarà el dia 27 de setembre, la primera jornada del Congrés.  

El 27 de juny s’obrirà el procés de les eleccions i hi haurà un marge d’un mes 
per presentar candidatures.  

5.  Altres  

 La Concepció Cabanes comenta que és hora de deixar el seu càrrec de 
 vicepresidenta de l’ACDI, després d’haver agafat la jubilació. Diu que es pot 
 comptar amb ella pel que faci falta, potser tenir un càrrec més secundari dins la 
 Junta.  
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 El Fermí Rodríguez ha començat a treballar fa poc a l’Hospital de Sant Pau i la 
 Marga explica que tres persones del mateix hospital dins de la Junta és massa i 
 que potser seria convenient que dimitís.  

 

 

   

  

La presidenta de l’ACDI 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 

 

Concepció Cabanes, vicepresidenta  
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