
 

 

 

 

Barcelona, 3 de juliol de 2019, són les 16.30 hores i és reuneix la Junta Directiva de 
l’Associació Catalana de Direccions Infermeres (ACDI) a la sala 2 de Santa Teresa (pavelló 
20) de l’Hospital de Sant Pau, amb el següent ordre del dia i els membres que es 
detallen: 

ORDRE DEL DIA 

1. Fòrum de Pensament ACDI. Data definitiva: 22 d’octubre de 2019 
2. III Congrés ACDI. 12 i 13 de març de 2020.  
3. Accions de Comunicació per augmentar socis 
4. Altres 
 
ASSITEIXEN: 

• Concepció Cabanes Duran 
• Mercè Carreras Serrat 
• Meritxell Cucala Rovira 
• Margarita Esteve Ortega 
• Mercè Estrem Cuesta 
• Isabel Grimal Melendo 
• Marisa Jimenez Ordóñez 
• Mar Sevillano Lalinde 
• Secretaria Tècnica: José Antonio Puchades i Laura Diéguez 

EXCUSSEN: 

• Montserrat Artigas Lage 
• Míriam Bou Creixell 
• Mariona Creus Virgili 
• Tàrsila Ferro García 
• Lourdes Garcia Zaldivar 
• Amèlia Guilera Roche 
• Gemma Margarit Alsina 
• Cristina Montero Pares 
• Anna Ollé Gilabert 
• Adelaida Zabalegui Yarnoz 

 
 



 

 

 

ASSUMPETS TRACTATS: 

1. Fòrum de Pensament ACDI 
La Secretaria Tècnica informa que definitivament el dia que es realitzarà el proper 
Fòrum de Pensament de l’ACDI serà el 22 d’octubre de 2019, de 16:00 hores a 19:00 
hores. A continuació es farà l’assemblea general de socis.  
El Fòrum el portarà la Tàrsila Ferro conjuntament amb la Gemma Margarit, la Mar 
Sevillano i la Marisa Jiménez. Aquestes es comprometen a contactar amb la Tàrsila per 
poder començar el programa el més aviat possible. 
 
2. Congrés ACDI 
La Secretaria Tècnica informa que definitivament els dies que es realitzarà el Congrés 
de l’ACDI seran el 12 i 13 de març de 2020.  

Comencen a sortir possibles temes pel Congrés: 

 - Pràctica avançada 

 - Avaluació 

 - Professió infermera i política 

 - Professió infermera a l’administració local 

 - Retrobar l’essència de la gestió 

 - Noves tendències 

Es demana a la Secretaria Tècnica que presenti una imatge seguint la mateixa línea que 
els darrers anys.  

La Secretaria Tècnica presenta el projecte de implementació i desenvolupament de la 
borsa de treball.  

3. Accions de Comunicació per augmentar els socis 
La Marga Esteve comenta que properament tindrà una reunió amb el Carles Fernández 
i parlarà sobre quins accions de comunicació per augmentar socis es podria posar en 
marxa.  

La presidenta de l’ACDI comenta que cal donar-li una embranzida a la comunicació de 
l’ACDI.  

  



 

 

 

 

4. Altres   
La Secretaria Tècnica comenta que la Memòria ACDI de 2018 ja està feta però està 
pendent dels Objectius 2018 i la part de Comunicació del Carles Fernández.  

La Secretaria Tècnica explica a la Marisa Jiménez i la Mercè Estrem que la 
documentació que reclamava el banc per poder fer canvi de nom ja està entregada i 
estem pendents de la seva resolució. 

La Marga Esteve comenta que l’ACDI podria organitzar una jornada amb els Col·legis 
de Farmacèutics, Metges, Infermeres de 2 hores. També es pot fer dins el Congrés.  

La Mercè Estrem explica que del 3 al 5 de novembre de 2020, Barcelona acollirà el 44 
Congrés Mundial d’Hospitals organitzat per La Unió i la IHF. La Mercè proposa la 
possibilitat que l’ACDI col·labori o participi d’alguna forma. La Marga Esteve vol 
demanar una reunió amb A. Riera perquè li expliqui les formes de col·laboració i/o 
participació.  

Vídeo del 
Congrés: https://vimeo.com/user24524635/review/343189825/879ab93181 
  
La Junta de l’ACDI demana a la Secretaria Tècnica redactar una carta de felicitació a la 
Sra. Picard pel seu nou nomenament com a Consellera de Salut de les Illes Balears.  

 Acords 

• S’acorden les dates del Forum de Pensament i del III Congrés ACDI 
• S’acorda que la presidenta demani al Carles Fernández una campanya de 

comunicació per augmentar el nombre de socis.  
• S’acorda analitzar les formes de col·laboració/participació de l’ACDI al Congrés 

Mundial d’Hospitals.  

  

https://vimeo.com/user24524635/review/343189825/879ab93181


 

 

 

 

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, l’antiga 
tresorera i l’actual tresorera.  

 

 

Margarita Esteve, Presidenta   Meritxell Cucala, Secretària 

 

 

 

Persona que ha redactat l’acta :  Secretaria Tècnica  


