
 

Acta Nº 5/2018   

REUNIÓ Junta Directiva 

Barcelona,  9 d’octubre de 2018 

Barcelona, a 9 d’octubre 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 del Pla de Comunicació, a càrrec de Carles Fernández 
2. Curs de Comandaments 
3. Valoració del II Congrés d’Infermeres Directives de Catalunya 
4. Càpsules d’expertesa 
5. Calendari reunions ACDI 2019 
 

  

ASSISTEIXEN:   

• Montserrat Artigas Lage 

• Mercè Carreras Serrat 

• Mariona Creus i Virgili 

• Meritxell Cucala Rovira 

• Míriam Bou Creixell 

• Margarita Esteve Ortega 

• Mercè Estrem Cuesta 

• Isabel Grimal Melendo 

• Marisa Jiménez Ordóñez 

• Mar Sevillano Lalinde 

• Adelaida Zabalegui Yarnoz 

 

EXCUSSEN:  

• Concepció Cabanes Duran 

• Gemma Margarit Alsina 

• Tàrsila Ferro García 
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• Lourdes García Zaldivar 

• Cristina Montero Pares 

• Laura Santallusia Magrá 

• Anna Ollé Gilabert 

• Amèlia Guilera Roche 

 

 

 

ASSUMPTES TRACTATS:  
 

1. Presentació del Pla de Comunicació, a càrrec de Carles Fernández 
El periodista Carles Fernández ha presentat el Pla de Comunicació de l’ACDI.  

Els objectius d’aquest Pla de Comunicació són: 

- Potenciar l’ACDI i les seves associades com a fonts d’informació fiables per als 
mitjans de comunicació.  

- Aconseguir que la veu i les opinions de l’ACDI es vegi reflectida en les 
informacions que es publiquin.  

- Incrementa la presència positiva de l’ACDI com a veu experta en gestió en 
salut i socials.  

- Augmentar i millorar la relació de l’equip directiu de l’ACDI amb periodistes.  

- Incrementar la presència i influència a les xarxes socials.  

- Potenciar l’ACDI com a experta assessora en recursos humans de perfil 
directiu.  

El periodista va demanar que cadascun dels membres de la Junta pensés en 5 
temes importants de la gestió infermera i els desenvolupés. Amb tots els temes, ell 
extrauria diferents missatges per poder “vendre” als mitjans.  

Finalment s’ha acordat amb C. Fernández que el cost dels serveis de Comunicació 
serà de 1.000 € i no 2.500 € (cost pactat inicialment). Top secret!!! 

2. Curs de Comandaments 

La Marga Esteve, presidenta de l’ACDI, explica als membres de la Junta Directiva de 
l’ACDI que la segona edició del Curs Bàsic de Comandaments es realitzi al mes de 
gener. Aquesta edició, a diferència de la primera, tindrà un cost de 980 €.  
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Una altra novetat és que hi haurà més centres per poder fer les pràctiques. 
Segurament es comptarà amb l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. Margarita 
Esteve aprofita per preguntar a Mercè Carreras si també es podria comptar amb el 
seu centre, l’Hospital de Barcelona. Ella accepta i respon que no hi hauria cap 
inconvenient.  
La presidenta informa que en els propers dies es posaran en contacte amb el 
professorat per acordar dates de les classes.  

Montse Artigas comenta que es podria fer una edició del curs únicament per l’ICS. 
Esteve respon que és una molt bona iniciativa i es valorarà poder fer una segona 
edició l’any 2019.  

3. Valoració del II Congrés d’Infermeres Directives de Catalunya 

Marga Esteve comenta que l’organització del Congrés va ser molt satisfactòria.  

La Secretaria Tècnica explica que aquestes setmanes s’està tancant el Congrés i que 
els resultats s’exposaran el mes que ve.  

Es decideix que les presentacions dels ponents, Comunicacions Orals i Pòsters 
digitals siguin únicament accessibles per les persones que van assistir al Congrés.  

4. Càpsules d’expertesa 

La Marga Esteve explica que la primera càpsula d’expertesa es farà al mes d’abril i 
serà sobre un tema concret del Curs de Comandaments per tractar-ho amb 
profunditat. Proposta gestió clínica,  o la classe de Jesus Arcas 

Pendent decidir si aquesta càpsula, que durarà un dia i mig (divendres i dissabte 
fins el mig dia), serà exclusivament per a antics alumnes del Curs de 
Comandaments o s’obrirà a socis a per a tothom, es podria pensar en diferents 
quotes, Cal decidir-ho.  

5. Calendari reunions ACDI 2019 

Es decideix que les properes reunions de la JD de l’ACDI seran: 

 - 1er i 4rt dimarts de cada mes a les 17h. Junta permanent ACDI 

 - 2n dimarts de cada mes a les 17h. Junta ampliada ACDI 

I que els membres de la Junta permanent seran: 

 - Marga Esteve i Ortega 

 - Adela Zabalegui Yarnoz 
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 - Meritxell Cucala Rovira 

 - Marisa Jiménez Ordóñez 

 - Montse Artigas Lage 

 - Mariona Creus i Virgili  

 
 

   

ACORDS:   

• S’acorda el pagament de 1.000 € mensuals pel Pla de Comunicació 

• S’acorda realitzar el Curs de Comandaments al gener 

• S’acorda que només puguin visualitzar les comunicacions orals, els pòsters i les 
presentacions dels ponents les persones que van assistir al Congrés.  

• S’acorda que les properes reunions de la JD de l’ACDI seran: 

 - 1er i 4rt dimarts de cada mes a les 17h. Junta permanent ACDI 

 - 2n dimarts de cada mes a les 17h. Junta ampliada ACDI 

 
 

La presidenta Margarita Esteve 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 

 

Meritxell Cucala, secretària 
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