
 

Acta Nº 4/2018   

REUNIÓ Junta Directiva 

Barcelona,  19 de setembre de 2018 

Barcelona, a 19 de setembre 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. Presentació de l’Associació Catalana de Direccions Infermeres (ACDI) 
2. Objectius 2018 
3. II Congrés d’Infermeres Directives de Catalunya, 27 i 28 de setembre de 2018 
4.  Altres 
 

  

ASSISTEIXEN:   

• Mariona Creus i Virgili 

• Meritxell Cucala Rovira 

• Margarita Esteve Ortega 

• Isabel Grimal Melendo 

• Marisa Jiménez Ordóñez 

• Adelaida Zabalegui Yarnoz 

• Concepció Cabanes Duran 

• Gemma Margarit Alsina 

 

EXCUSSEN:  

• Lourdes García Zaldivar 

• Fermín Rodríguez Muñoz  

• Mar Sevillano Lalinde 

• Anna Ollé Gilabert 

• Amèlia Guilera Roche 
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ASSUMPTES TRACTATS:  
 

1. Es conviden a les noves persones que s’incorporen a la junta:  

Miriam Bou Creixell 
Adjunta a Direcció. CUAP Gràcia. 
Montserrat Artigas Lage 
Directora de Cures. Institut Català de la Salut (ICS). Departament de Salut. 
Generalitat de Catalunya. 
Mercè Carreras Serrat 
Directora de Cures Assistencials. Hospital de Barcelona. 
Laura Santallusia Magrá 
Directora. ABS Balaguer. Lleida 
 
La Margarita Esteve, presidenta de l’ACDI, explica als membres de la Junta Directiva 
de l’ACDI les persones de nova incorporació, aquestes es presenten i es fa balanç 
del que ha estat l’ACDI els darrers anys. També es nomena els membres que en 
surten, així com els canvis en la vicepresidència i la junta permanent. 

Es lliure un dossier amb informació de la llista dels membres que formaran part de 
la nova junta, els objectius marcats pel 2018 i el pla estratègic. 

La presidenta explica el procés de incorporació de la nova junta, els nombre de 
socis actuals de l’ACDI i el perquè de la realització de Fòrums de pensament i 
organització del congrés. 

Es discuteix quina periodicitat seria la correcte per fer les juntes, s’acorda que es 
tornin a fer cada mes ara a l’inici. I de part de la presidenta demana compromís als 
membres de la junta. 

 

 

 
2. Comunicació  
 
La Margarita Esteve, presidenta de l’ACDI, explica que l’objectiu dels pròxims 

mesos és fer un bon pla de comunicació, per això s’ha demanat al Periodista Carles 
Fernandez que faci una proposta de treball amb la seva empresa per a visualitzat 
l’ACDI, amb l’enfoc que la visió directiva de les infermeres sempre hi ha der ser. Es 
discuteix el fet que la comissió assessora de la conselleria de salut no hi hagi 
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infermeres és un exemple de la necessitat de fer el pa de salut i intentar ser més 
present ens els mitjans d e comunicació. Margarita Esteve dona una copia la carta 
que el consell de la professió ha escrit i a la qual com entitat ens hem adherit. Es 
comenta que sembla que hi ha un moviment de si la conselleria no rectifica les 
infermeres deixar de ser presents a la comissions del departament. 
   

3.  Curs de comanaments 

La Marga Esteve, presidenta de l’ACDI, explica que s’està treballant per fer la 
segona edició del curs de comanaments a principis de l’any 2019, que Concepció 
Cabanes seguirà de coordinadora de pràctiques. Explica que va estar un èxit la 
primera edició i va quedar persones en llista d’espera, explica que es farà un canvi 
puntual de professorat, s’incorporaran nous centres per a fer pràctiques. 

Marga esteve explica que ha tingut una reunió amb Oscar Dalmau del Consoci per 
fer internacional i on-line el curs de comanaments, està pendent d’una proposta de 
conveni entre les dues entitats. 

4. Congrés 

Es fa repàs del llistat de les persones inscrites i es demana a tots els presents fer 
més insistència als coneguts per a aconseguir un major nombre d’inscripcions. 

5. Pla estratègic 

S’acorda fer un nou pla estratègic per als pròxims 4 anys, responsabilitat de la nova 
junta entrant. 

6. Nous socis 

Es discuteix que uns dels reptes de la nova junta es augmentar el nombre de socis 
de l’ACDI, serà un dels objectius dels propers anys. 

7. Agraïments 

Adela Z. dóna les gràcies a la Concepció per la seva tasca com a vicepresidenta, ara 
que ella farà aquesta nova funció i també  a la presidenta pels esforços, les ganes de 
continuar i el seu lideratge i dona la benvinguda als nous membres de la junta. 

 

8. tresoreria 

 

Marisa Jimenez tresorera explica els comptes de l’ACDI: 
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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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