
 

Acta Nº 7/2018   

REUNIÓ Junta Directiva 

Barcelona,  13 de desembre de 2018 

Barcelona, a 12 de desembre de 2018, són les 17:30 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 ACDI: difusió, inscripcions, programa... 
2. Comunicació:  

• Participació de l’ACDI al programa de Catalunya Ràdio de la Mònica 
Terribas: 18 de desembre 

• Temes de Comunicació rebuts per enviar al Carles Fernández 
• Posicionament ACDI de la vaga AP (proposta Míriam Bou i Laura 

Santallúsia) 
3. Comentaris rebuts del Pla Estratègic 
4. Targetes i correus electrònics ACDI 
5. Tancament II Congrés ACDI 
6. Altres 

• La Secretaria Tècnica fa entrega del segell de l’ACDI 
 

  

ASSISTEIXEN:   

• Míriam Bou Creixell 

• Concepció Cabanes Duran 

• Mercè Carreras Serrat 

• Mariona Creus i Virgili 

• Meritxell Cucala Rovira 

• Margarita Esteve Ortega 

• Mercè Estrem Cuesta 

• Isabel Grimal Melendo 

• Marisa Jiménez Ordóñez 

• Laura Santallusia Magrá 

• Mar Sevillano Lalinde 
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EXCUSSEN:  

• Montserrat Artigas Lage 

• Tàrsila Ferro García 

• Gemma Margarit Alzina 

• Lourdes Garcia Zaldivar 

• Amèlia Guilera Roche 

• Cristina Montero Pares 

• Anna Ollé Gilabert 

• Adelaida Zabalegui Yarnoz 

 

 

ASSUMPTES TRACTATS:  
 

1. Curs de Comandaments ACDI: difusió, inscripcions, programa. 
La Marga Esteve explica que el Curs de Comandaments de l’ACDI serà de l’11 de 
gener al 25 de març i que ja s’han arribat als 30 inscrits i que, per tant, s’han tancat 
les inscripcions. 9 persones s’han quedat en llista d’espera per la tercera edició, que 
es farà al mes d’abril de 2019.  
Del total de les 30 inscripcions, 15 són de l’ICS, que finalment ja s’ha solucionat el 
tema dels poders de l’ACDI per poder fer el conveni entre l’ICS i l’ACDI. 
 
La presidenta de l’ACDI també explica que el proper 18 de gener, de 15:30 hores a 
17:30 hores s’obrirà la classe del Sr. Jesús Arcas. La conferència es realitzarà a la 
Sala d’Actes de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i tindrà un cost de 10€ pels 
socis i ex alumnes del curs i de 20€, pels no socis. Els alumnes de la II edició del curs 
tindran l’entrada gratuïta. La secretaria tècnica explica que la informació ja està 
penjada a la web i s’ha fet difusió al Twitter.  
 
La Sra. Esteve comenta que a l’abril es realitzarà la primera càpsula d’expertesa, a la 
Sala d’Actes de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Es decideix que la càpsula, que 
tindrà una durada de dos dies (divendres i dissabte) s’obri als socis de l’ACDI. Per 
tant, els alumnes i ex alumnes del Curs de Comandaments de l’ACDI, juntament 
amb els socis de l’ACDI podran assistir a les càpsules d’expertesa, que tindran un 
cost de 200 €.  
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2. Comunicació: 
La Marga Esteve explica que el proper 18 de desembre l’ACDI participarà a una 
taula rodona sobre la professió infermera a Catalunya Radio, al programa matinal 
de la Mònica Terribas.  
La sòcia de l’ACDI que hi participarà és la Mar Vega, supervisora del servei de crítics 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.  
 
La Secretaria Tècnica demana que els membres de la Junta li enviïn les propostes 
de comunicació. Ella li enviarà directament al Carles Fernàndez. De moment no ha 
rebut cap proposta.  
 
Sobre el posicionament de l’ACDI en motiu de la vaga d’AP, realitzat per la Míriam 
Bou i la Laura Santallúsia, es comenta que es guardarà i s’utilitzarà per una altra 
ocasió.  
 
3. Comentaris rebuts del Pla Estratègic 
La Meritxell Cucala repasa el document del Pla Estratègic amb les esmenes 
enviades pels membres de la Junta. Els membres de la Junta fan les seves 
aportacions. També s’aprofita per presentar els objectius de l’ACDI pel proper any 
2019.   

S’enviarà per correu la darrera versió per fer esmenes. 

A la proporea reunió es presentarà per a provar els objectius estratègics i els 
objectius 2019.  

4. Targetes i correus electrònics ACDI 

La Mariona Creus reparteix les targetes personals als membres de la Junta Directiva 
de l’ACDI. Les targetes dels membres que no hi són a la reunió se les deixa a la 
Cristina Barón.  

La Junta Directiva ja té les dades per instal·lar-se l’adreça electrònica corporativa 
de l’ACDI.  

5. Tancament II Congrés ACDI 

La secretaria tècnica presenta els resultats de valoració dels assistents i els econòmics del II 
Congrés de l’ACDI. S’adjunta document i s’envia la Memòria Tècnica a la Junta per correu 
electrònic.  

Tothom comenta que el Congrés va ser un èxit i estan contents amb els resultats 
econòmics obtinguts.  
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 6. Altres 

La secretaria tècnica dóna el segell de l’Associació a la presidenta de l’ACDI.  

La Mercè Estrem explica el projecte IPA-CAT 19, que té per objectiu identificar les 
infermeres de pràctica avançada tot Catalunya , tot i que l’objectiu final és potenciar el seu 
reconeixement. Diu que el 15 de desembre es farà la primera difusió mitjançant una 
enquesta. L’ACDI participa en el projecte. 

La presidenta de l’ACDI manifesta que un projecte infermer no hauria der estar liderat per 
altres professionals i demana a la Junta què en pensa. S’acorda fer saber a la Lena Ferrús 
(membre de la Càtedra de Gestió ,Direcció i Administració Sanitàries UAB) en nom de 
l’ACDI el desacord en aquest fet.  

 

ACORDS:   

• S’acorda que la càpsula d’expertesa tingui una durada de dos dies (divendres i 
dissabte)  i que s’obri als socis de l’ACDI, amb un import de 200€.  

• S’acorda el pla estratègic. 

• S’acorda que la Marga Esteve parli en nom de la Junta de l’ACDI per expressar 
l’inconvenient de les persones que apareixen com a líders de l’estudi sobre la 
pràctica avançada. 

 

 
 

   
La presidenta Margarita Esteve aixeca la sessió a les 19:30 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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