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Acta Nº 1/2019   

REUNIÓ Junta Directiva 

Barcelona,  6 de febrer de 2019 

Barcelona, a 6 de febrer de 2019, són les 16:30 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: 

 

 II Curs de Comandaments ACDI: inscripcions i pagaments.  

 III Curs de Comandaments ACDI: data d’inici i llista d’espera.  

 Desenvolupar els objectius estratègics  

 Revisar el Pla d’accions 2019  

 Pla de Comunicació – C. Fernández: recull d’articles d’opinió i properes accions. 
Gestió de xarxes socials i web.  

 Càpsula de formació sobre Legal: data i presentació de programa.  

 Proper Fòrum de Pensament: coordinació a càrrec de la JD ACDI. Escollir 
coordinadora.  

 Reunió consellera i Sra. Maria Sardà: petició de reunió.  

 Esmenes Projecte de decret de regulació del procediment d’acreditació de les 
infermeres i infermers per a l’exercici de la indicació 

 Altres 
 

  

ASSISTEIXEN:   

 Mercè Carreras Serrat 

 Mariona Creus i Virgili 

 Margarita Esteve Ortega 

 Mercè Estrem Cuesta 

 Amèlia Guilera Roche 

 Marisa Jiménez Ordóñez 

 Gemma Margarit Alzina 

 Adelaida Zabalegui Yarnoz 

 

EXCUSSEN:  

 Montserrat Artigas Lage 
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 Míriam Bou Creixell 

 Concepció Cabanes Duran 

 Meritxell Cucala Rovira 

 Tàrsila Ferro García 

 Lourdes Garcia Zaldivar 

 Isabel Grimal Melendo 

 Cristina Montero Pares 

 Anna Ollé Gilabert 

 Laura Santallusia Magrá 

 Mar Sevillano Lalinde 

 

 

ASSUMPTES TRACTATS:  
 

1. II Curs de Comandaments ACDI: inscripcions i pagaments  

La Marga Esteve explica que el II Curs de Comandaments de l’ACDI està sent un èxit, 

que la gent està molt contenta i que la tercera edició, que començarà al mes d’abril, 

ja està plena.  

Del total de les 33 inscripcions, 15 són de l’ICS. Totes les inscripcions estan pagades, 

menys les de l’ICS, que per assumptes bancaris encara no han pogut fer el 

pagament.  

La presidenta de l’ACDI també recorda que la conferència Sr. Jesús Arcas va ser un 

èxit.  

 

2. Pla Estratègic  

Es dóna per aprovat el Pla Estratègic amb les darreres esmenes que es van 

comentar a la reunió de desembre 2018.  

 

3. Comunicació: 

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 ha 

rebut articles de la Marga Esteve, Meritxell Cucala, Mercè Estrem i Míriam Bou.  

 

Es comenta que el Carles Fernández està fent una bona tasca, tant a la web, xarxes 

socials com a premsa.  

 

4. Càpsula de formació sobre Legal: data i presentació de programa: 
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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 

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.  

La càpsula d’expertesa serà el dia 12 d’abril, de 9 hores a 18 hores.   

 

5. Proper Fòrum de Pensament: coordinació a càrrec de la JD ACDI. Escollir 

coordinadora: 

La Marga Esteve explica que, com a accions per aquest 2019, l’ACDI realitzarà dos 

cursos de formació i dues càpsules d’expertesa, però que hauria de fer un Fòrum 

de Pensament.   

Es proposa el tema: Com encaixar els milenials amb el sistema actual sanitari.  

La presidenta pregunta si algú voldria liderar-ho però no es presenten candidats. Es 

decidirà a la següent reunió.  

6. Reunió consellera i Sra. Maria Sardà: petició de reunió 

La Marga Esteve explica que té una reunió amb la Sra. Sardà el proper 6 de març a 

les 16 hores. Està pendent de la resposta de la consellera.  

7. Esmenes Projecte de decret de regulació del procediment d’acreditació de les 

infermeres i infermers per a l’exercici de la indicació 

La Secretaria Tècnica explica que ha rebut esmenes de la Mercè Estrem i de la 

Meritxell Cucala i que les enviarà telemàticament abans de divendres.  

8. Altres 

La Marisa Jiménez pregunta si les sòcies jubilades de l’ACDI podrien deixar de pagar 

la quota i seguir pagant les activitats com qualsevol altre soci. La proposta queda 

en el aire, pendent de prendre una decisió a la propera reunió.  

 

ACORDS:   

 S’acorda el pla estratègic. 
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La presidenta Margarita Esteve aixeca la sessió a les 18:15 hores, de la qual s’estén 

aquesta acta, que signa en senyal d’aprovació juntament amb la secretaria.  

 

Marga Esteve, presidenta 

 

 

Marisa Jiménez, tresorera 


