
 

Acta Nº 6/2018   

REUNIÓ Junta Directiva 

Barcelona,  13 de novembre de 2018 

Barcelona, a 13 de novembre 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. Curs de Comandaments: llançament segona edició. Inici de preinscripció 19 de 

novembre. Relacions i reunions consorci per vendre el curs ACDI 
2. Aprovació pressupost segell, targetes de visita i correus electrònics 
3. Decidir finalment els dies de reunions de la Junta permanent i ampliada de l’ACDI 
4.  Explicar inici Pla de Comunicació: exemple Diari Girona 
5. Proposta Dinar de Nadal 
6. Altres temes 

 
  

ASSISTEIXEN:   

• Montserrat Artigas Lage 

• Mariona Creus i Virgili 

• Meritxell Cucala Rovira 

• Margarita Esteve Ortega 

• Mercè Estrem Cuesta 

• Tàrsila Ferro García 

• Lourdes Garcia Zaldivar 

• Amèlia Guilera Roche 

• Marisa Jiménez Ordóñez 

• Gemma Margarit Alzina 

 

EXCUSSEN:  

• Míriam Bou Creixell 

• Concepció Cabanes Duran 

• Mercè Carreras Serrat 
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• Isabel Grimal Melendo 

• Cristina Montero Pares 

• Laura Santallusia Magrá 

• Anna Ollé Gilabert 

• Mar Sevillano Lalinde 

• Adelaida Zabalegui Yarnoz 

 

 

 

 

ASSUMPTES TRACTATS:  
 

1. Curs de Comandaments: llançament segona edició. Inici de preinscripció 19 de 
novembre. Relacions i reunions consorci per vendre el curs ACDI 
La Marga Esteve explica que el Curs de Comandaments de l’ACDI serà de l’11 de 
gener al 25 de març i que la preinscripció s’obrirà el proper 19 de novembre.  
 
La Secretaria Tècnica de l’ACDI comenta que els díptics ja estan preparats per enviar 
a impremta a falta d’una última revisió per part de la Sra. Cristina Barón.  
La setmana que ve es publicarà una noticia a la web de l’ACDI i es farà el primer 
enviament de difusió.  
 
La Sra. Esteve explica que per aquesta segona edició hi hauran més hospitals 
col·laboradors per fer pràctiques d’estudiants. Són els següents: l’Hospital del Mar, 
l’Hospital de la Vall d’Hebron, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, l’Hospital de 
Barcelona i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.  
Tarsi Ferro comenta que un futur també podria participar ICO 
 
2. Aprovació pressupost segell, targetes de visita i correus electrònics 
La Junta Directiva aprova el pressupost per fer el segell de l’ACDI, les targetes de 
visita i els correus electrònics corporatius per a cadascun dels 19 membres que 
formen la Junta Directiva de l’Associació.  
 
Els membres de la Junta revisen les dades que constarà a la seva targeta de l’ACDI i 
se’ls hi ofereix la possibilitat que incloguin, o no, un número de telèfon de 
contacte.  
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La Secretaria Tècnica es compromet a començar a crear els correus electrònics i 
fer-li arribar als membres l’usuari i contrasenya perquè se l’instal·lin, així com el 
seu corresponent peu de firma.  
 
 
3. Dies de reunions de la Junta permanent i ampliada de l’ACDI 
Finalment es decideix que les reunions de la Junta Directiva ampliada de l’ACDI es 
realitzaran el primer dimecres de cada mes, a les 16:30 hores.  

Pel que fa a les reunions de la Junta Directiva permanent es faran el quart dimarts 
de cada mes, a les 16:30 hores.  

La Secretaria Tècnica tornarà a fer un nou calendari actualitzat per enviar a tots els 
membres de la Junta.  

4. Pla de Comunicació: exemple Diari Girona 

La Marga Esteve recorda que el periodista Carles Fernández els hi va fer l’encàrrec 
d’escriure sobre temes de gestió infermera actuals que poguessin interessar als 
mitjans de comunicació.  

La presidenta de l’ACDI explica que ella està treballant en el tema del model de la 
sostenibilitat i que, la Meritxell Cucala, ha redactat un escrit sobre la precarietat 
laboral des d’un enfoc de la Direcció.  

La Sra. Esteve demana als membres de la Junta que redactin un tema i que l’enviïn 
a la Secretaria Tècnica.  

5. Proposta de dinar/sopar de Nadal 

Es decideix fer un sopar el proper dimecres 12 de desembre, a les 20:30 hores, un cop 
finalitzi la reunió prevista per aquella mateixa tarda.  

El lloc escollit pel sopar és el Restaurant Els Ocellets (Ronda de Sant Pau, 55, 08015 
Barcelona).  

 6. Altres 

La Marga Esteve voldrà entrevistar-se amb la Consellera de Salut després de Nadal per 
comentar-li la manca de representació infermera dins del Consell Assessor.  

Marga informa de la reunió del Consell de la Professió on ha participat com a consorci i es 
demanarà participar com a 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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