
 

 

 

 

Barcelona, 10 de desembre de 2019, són les 17.30 hores i és reuneix la Junta Directiva 
de l’Associació Catalana de Direccions Infermeres (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 DEL DIA 

• Presentació del Calendari de Reunions ACDI 2020 
• Tancament econòmic VIII Fòrum de Pensament – Mercè Estrem 
• Jornada ACDI – 12 de març 2020 – Concepció Cabanes 
• IV Curs de Comandaments ACDI – abril 2020 
• Altres 

 
 
ASSITEIXEN: 

• Concepció Cabanes Duran 
• Mercè Carreras Serrat 
• Mariona Creus Virgili 
• Meritxell Cucala Rovira 
• Margarita Esteve Ortega 
• Jesús Esteve Ferran 
• Mercè Estrem Cuesta 
• Tàrsila Ferro García 
• Isabel Grimal Melendo 
• Gemma Margarit Alsina 
• Montserrat Artigas Lage 
• Marisa Jimenez Ordóñez 
• Adelaida Zabalegui Yarnoz 

 

EXCUSSEN: 

• Lourdes Garcia Zaldivar 
• Amèlia Guilera Roche 
• Míriam Bou Creixell 
• Mar Sevillano Lalinde 

 



 

 

 

 

ASSUMPETS TRACTATS: 

1. Presentació del Calendari de Reunions ACDI 2020 
La Secretaría Tècnica presenta el calendari de reunions previst pel proper any 2020. 
Segons acord amb la Junta permanent, es continuarà amb la mateixa dinàmica que fins 
ara: 

- 1er dimecres de mes, a les 16:30 hores. Reunió Junta Ampliada 
- 4rt dimarts de mes, a les 16:30 hores. Reunió Junta Permanent 

S’acorda que al mes de gener de 2020, no hi haurà reunió amb la Junta Ampliada. El 
dimecres 8 de gener es convocarà a la Junta Permanent per parlar de la Jornada del 12 
de març.  

La Secretaria Tècnica enviarà el calendari de reunions a tots els membres de la Junta 
Directiva.  

2. Tancament econòmic VIII Fòrum de Pensament – Mercè Estrem 

La Mercè Estrem, tesorera de l’ACDI presenta els resultats econòmics del darrer Fòrum 
de Pensament de l’ACDI, realitzat a l’octubre de 2019.  



 

 

 

 

3. IV Curs Comandaments ACDI – Abril 2020 

La presidenta comenta que s’han fet canvis al nou programa i s’ha incorporat temari 
sobre Atenció Primària. La propera edició s’iniciarà el 17 d’abril i finalitzarà el 7 de 
juny. Es comenten temes a decidir. 

1. Obligatorietat de les práctiques. S’acorda que el 100% de les pràctiques serán 
obligatòries. 

2. Centres de pràctiques amb convenis vigents: Hospital del Mar, Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu, H. Vall d’Hebron i Bellvitge. Pendent Can Ruti, centres 
d’Atenció Primària i Hospital de Barcelona, que obliguen als alumnes a estar 
assegurats.  

3. Inscripció ACDI: s’acorda que es pagarà la inscripció ACDI als alumnes el primer  
any i que el cost de la inscripció serà de 1.040€.  

 
4. Jornada ACDI – 12 de març 2020 – Concepció Cabanes 
Concepció Cabanes, responsable de l’organització de la jornada, informa que l’acte 
finalment serà el dia 12 de març de 2020, al Palau Macaya, en horari de 8h a 15h.  

L’estructura del programa es basarà en una conferencia i dues taules rodones. Hi haurà 
un bon esmorzar a mig matí i una activitat lúdica per finalitzar la jornada.  

Els temes proposats per la Junta permanent i que presenta la Concepció són els 
següents: 

- Taula transversal on no només hi participin infermeres 

- Taula sobre robòtica. Com ens afectarà a les infermeres? 

- Taula sobre sostenibilitat del sistema 

- Taula sobre les infermeres i el medi ambient.  

L’Adela Zabalegui fa una proposta interessant de relacionar els temes de les taules 
rodones amb el llegat que ens va deixar la Florence Nightingale: lideratge, feminisme, 
investigació, infermeria, epidemiologia, etc.  

Es proposen dues possibles ponents: Maria Teixidó, per parlar sobre lideratge femení i 
Amalia Valcárcel, per parlar sobre feminisme.  

La Secretaria Tècnica enviarà una proposta de cartell amb les idees plantejades.  



 

 

 

 

5.- Altres 

La Margarita Esteve comenta que s’enviarà una carta a la Lourdes Garcia per donar-se 
de baixa com a vocal de la Junta Directiva. La Secretaria Tècnica preparà la carta.  

La Tàrsila Ferro explica que properament deixarà la direcció d’infermeria de l’ICO per 
ocupar un nou càrrec dins l’hospital: Directora d’innovació i qualitat a l’ICO.  

6.- Altres 

 

• S’aprova el calendari de reunions pel 2020.  
• S’aprova el tancament del VIII Fòrum de Pensament. 
• S’acorda que la jornada del 12 de març estigui relacionada amb el llegat de la 

Florence Nightingale.  
• S’accepta que la Lourdes Garcia deixi de formar part de la JD de l’ACDI i que la 

Tàrsila Ferro continuï, tot i deixar la Direcció Infermera.  

 

 

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. 

 

 

Margarita Esteve, Presidenta   Meritxell Cucala, Secretària 

 

 

 


