
 

 

 

 

 

 

Barcelona, 6 de Març de 2019, són les 16.15 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 

 Nota de premsa ACDI de la campanya Nursing Now 

 VIII Fòrum de Pensament: “Com encaixar els milenials amb el sistema sanitari 

actual”.Data : Octubre 2019 

 12 abril 2019. I Càpsula d’expertesa sobre legal; Novembre 2019. II Càpsula 

d’expertesa sobre gestió clínica. 

 Reunions: Sr. Marc Ramentol, Director General de Professionals de la Salut. Sra. 

Maria Sardà, Directora General d’Ordenació i Regulació Sanitària. Data: 7 Març 

a les 16:00h 

 Beques formació per a sòcies ACDI 

 Quota d’inscripció ACDI per persones jubilades 

 Canvi de Tresorera Junta Directiva 

 Canvi de data de la reunió 8 de Maig pel 15 de Maig 

 Altres 

ASSITEIXEN: 

 Concepció Cabanes Duran 

 Mercè Carreras Serrat 

 Mariona Creus Virgili 

 Margarita Esteve Ortega 

 Mercè Estrem Cuesta 

 Tàrsila Ferro García 

 Isabel Grimal Melendo 

 Marisa Jimenez Ordóñez 

 Gemma Margarit Alsina 

 Mar Sevillano Lalinde 

 Adelaida Zabalegui Yarnoz 

 



 

 

EXCUSSEN: 

 Montserrat Artigas Lage 

 Míriam Bou Creixell 

 Meritxell Cucala Rovira 

 Lourdes Garcia Zaldivar 

 Amèlia Guilera Roche 

 Cristina Montero Pares 

 Anna Ollé Gilabert 

 Laura Santalluisa Magrá 

 

ASSUMPETS TRACTATS: 

1.Nota de premsa ACDI de la campanya Nursing Now 

 La senyora Marga Esteve informa que finalment és publicarà una nota de premsa 

comunicant l’adhesió d’ ACDI a la campanya Nursing Now el dia 8 de Març coincidint 

amb la data de celebració del dia de la dona.  

La senyora Adela Zavalegui és l’encarregada de posar-se en contacte amb el Sr. Carlos 

Fernández per aquesta publicació. 

 

2.-VIII Fòrum de Pensament: “Com encaixar els milenials amb el sistema sanitari 

actual”. Data : Octubre 2019 

La Senyora Marga Esteve informa que el tema escollit per el pròxim fòrum de 

pensament serà l’encaix dels milenials en el sistema sanitari actual, tema proposat en 

l’anterior reunió de junta. Es demana quina/quines membres de la junta s’ofereixen 

per la seva organització. És important a part de repartir càrregues de treball, donar 

visibilitat a d’altres membres de la junta directiva de l’associació. La senyora Tàrsila 

Ferro s’ofereix i tindrà el suport/col·laboració de les senyores Marisa Jimenez, Mar 

Sevillano i Gemma Margarit. 

Es proposen varies dates per la seva programació, finalment es proposa la data del 

16/10/2019. Cal preguntar la disponibilitat del local. 

 

3.-I Càpsula d’expertesa sobre legal (12/04) . II Càpsula d’expertesa sobre gestió 

clínica (Novembre 2019) 



 

 

La senyora Marga Esteva informa que en data 12/04 està programada la primera 

càpsula d’expertesa . Es realitzarà a l’Hospital de Sant Pau i l’horari serà de  9h-17h 

obert a estudiants del curs de comandaments i associats ACDI. 

Cal fer-ne difusió aviat. 

La data de la segona càpsula d’expertesa està per concretar , serà durant el mes de 

Novembre, al mateix lloc i el mateix horari que l’anterior. 

4.-Reunions: Sr Marc Ramentol, Director General de Professionals de Salut.                           

Sra. Maria Sardà, Directora General d’Ordenació i Regulació Sanitària.   

La senyora Marga Esteve comunica que està tancada la data de la reunió amb la Sra. 

Maria Sardà. Tindrà lloc el dia 7/03 a les 16:00h  i hi assistiran la Sra Marga Esteve i la 

Sra. Mariona Creus. 

Queda pendent concretar data de reunió amb el Sr. Marc Ramentol. A aquesta reunió 

hi assistiran les senyores Marga Esteve, Marisa Jimenez i Gemma Margarit 

             

5.-Beques de formació per a sòcies ACDI 

La senyora Marga Esteve introdueix el tema de les Beques de Formació . 

La senyora Mercè Carreras informa de la seva experiència en aquest tema, a la seva 

organització  fa temps que es donen beques. Enviarà informació. 

La senyora Mercè Estrem proposa que la beca es destini a finançar estàncies i /o 

intensificacions a l’estranger. 

Es debat sobre els  criteris, objectius , indicadors, etc. Es parla de la naturalesa 

d’aquestes beques, si poden consistir en finançiacions a congressos, estades fora del 

país, cursos extensius de gestió, etc. S’insisteix en la importància d’establir 

l’operativitat del tipus de beca.  

Es decideix tractar el tema amb més detall en pròximes reunions. 

 

6.-Quota d’inscripció ACDI per persones jubilades 

La senyora Marga esteva introdueix el tema proposat en l’anterior reunió sobre la 

rebaixa o exempció de la quota d’inscripció a l’associació per les persones jubilades. 

S’exposen diferents punts de vista i finalment es proposa que no  hauran de pagar la 

quota aquelles  associades que es jubilin  i que demostrin una antiguitat a l’associació 

superior al tres any. Per a la resta d’activitats no rebran cap tipus de bonificació . 



 

 

 

7.-Canvi de Tresorera Junta Directiva 

La senyora Marga Esteva comunica a la junta el canvi de tresorera de l’associació . 

Amb motiu de la jubilació laboral de la senyora Marisa Jimenez es creu oportú un canvi 

en la persona que desenvoluparà les tasques de tresoreria de l’associació. 

La senyora Marga Esteva agraeix/reconeix  la feina feta durat tota la seva etapa a la 

Marisa. 

La senyora Mercè Estrem es la persona proposada per aquest càrrec.  

La Marisa farà el tancament de l’any quan finalitzi el curs de comandaments. 

S’apunta durant el torn de paraula que cal incrementar el nombre de socis i que una 

font important podria ser els alumnes del curs de comandaments, es proposa que 

durant la cloenda del curs caldria convidar-los a associar-se. 

8.-Canvi de data de la reunió 8 de maig pel 15 de maig 

La senyora Marga Esteva informa que por problemes d’agenda d’alguns dels membres 

de la junta directiva s’ha modificat la data de la propera reunió, es programa per el 15 

de maig 

9.-Altres 

Durant la reunió pren forma la proposta per el pròxim any d’organitzar  un acte amb 

finalitat estratègica, amb la participació activa  de personatges de renom , per exemple 

la Directora Infermera ONU,i també amb participació de  la consellera,etc,  i convidar-

hi gerents, mitjans de comunicació, etc. 

També s’ha tractat fora ordre del dia el curs de comandaments. La senyora Marga 

Esteve i la senyora Concepció Cabanes han informat de l’elevat grau de satisfacció del 

curs per part tant dels alumnes, com els tutors de pràctiques i docents. 

També  han recollit la sol·licitud de la senyora Montse Artigas de incloure en el curs 

gestió en àmbit de Primària. Es comprometen a revisar continguts 

La senyora Marga Esteve informa que en la Junta Permanent es va tractar el tema del 

càrrec/paper a ocupar dins l’associació dels membres de la junta que es jubilen. Es va 

parlar de co-fundadores, persones emèrites, assessores, etc. Es un tema ha pensar , 

unificar criteris i decidir per junta. 

 



 

 

La presidenta Marga Esteve aixeca la sessió a les 19:00 hores, de la qual s’estén 

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

 

Marga Esteva, Presidenta  

 

Persona que ha redactat l’acta :  Gemma Margarit , Vocal Junta ACDI 

 

 

 

 

 

                                                  


