
 

 

 

 

Barcelona, 4 de setembre de 2019, són les 16.30 hores i és reuneix la Junta Directiva 
de l’Associació Catalana de Direccions Infermeres (ACDI) a l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, amb el següent ordre del dia i els membres que es detallen: 

 
ASSITEIXEN: 

• Montserrat Artigas Lage 
• Concepció Cabanes Duran 
• Mercè Carreras Serrat 
• Mariona Creus Virgili 
• Meritxell Cucala Rovira 
• Margarita Esteve Ortega 
• Mercè Estrem Cuesta 
• Tàrsila Ferro García 
• Isabel Grimal Melendo 
• Gemma Margarit Alsina 
• Mar Sevillano Lalinde 
• Adelaida Zabalegui Yarnoz 
• Secretaria Tècnica: Laura Diéguez 

EXCUSSEN: 

• Marisa Jimenez Ordóñez 
• Míriam Bou Creixell 
• Lourdes Garcia Zaldivar 
• Amèlia Guilera Roche 
• Cristina Montero Pares 
• Anna Ollé Gilabert 

 

  



 

 
 

 

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 lloc on es realitzarà serà la l’Auditori de La Unió Catalana d’Hospitals al carrer 
valencia.  
El Fòrum el porta la Tàrsila Ferro conjuntament amb la Gemma Margarit, la Mar 
Sevillano i la Marisa Jiménez. 
La Tàrsila Ferro presenta el programa amb el títol: Com encaixar els millennials amb el 
sistema sanitari actual? i es comenta que la Secretaria Tècnica enviï un correu 
informatiu SAVE THE DATE amb els temes que es tractaran.  
 
2. Congrés ACDI 
La Concepció Cabanes comenta que l’any vinent hi ha molta “moguda” amb el Congrés 
Internacional d’Hospitals que organitza La Unió, les jornades ANDE, el Nursing Now, 
etc.  i planteja a la Junta l’opció de traslladar el Congrés a l’any 2021.  

A la Junta li sembla una bona idea i es planteja substituir el Congrés de l’any vinent per 
una jornada de mig dia (a poder ser, el 12 de març de 2020, en horari de 8:00 hores a 
15:00 hores) en el mateix Auditori AXA. La jornada girarà al voltant de la figura de la 
Florence Nightingale. 

La Secretaria Tècnica ha de preguntar quin cost tindrà la modificació de la reserva.   

3. 44 Congrés Mundial d’Hospitals  

La Marga Esteve 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 Marga explica que es va 
reunir amb l’Ana Riera, Direcció de Participació Associativa, per parlar de les diverses 
propostes de col·laboració que oferia el Congrés.  

En principi La Unió posa a disponibilitat de l’ACDI un espai d’expositor institucional on 
es podran repartir butlletins de l’associació.     

La Marga li va proposar que l’ACDI estigués representada en alguna taula rodona i està 
pendent de resposta.   

Els centres adherits es beneficiaran de descomptes en les inscripcions.  



 

 

 

 

 

4. IV Curs de Comandaments ACDI 

La Marga Esteve explica que la propera edició del Curs de Comandaments es realitzarà 
al mes de gener i aquest, com a novetat, disposarà d’un mòdul sobre Atenció Primària.  

La Marga li encarrega a la Montse Artigas que faci una proposta de programa per 
aquest mòdul d’AP.  

Es discuteix el tema i es demanarà  a tots els professors que tinguin en compte en el 
seu contingut temes de primària. 

Acords 

• S’acorda posposar el Congrés al 2021 i l’any vinent fer una jornada 
commemorativa de la Florence Nightingale. 

• S’acorda analitzar les formes de col·laboració/participació de l’ACDI al Congrés 
Mundial d’Hospitals.  

• S’acorda que el proper curs de comandaments disposi d’un nou mòdul 
d’Atenció Primària.  

La presidenta Margarita Esteve aixeca la sessió a les 18:00 hores, de la qual s’estén 
aquesta acta , que signa en senyal d’aprovació juntament amb la presidenta i la 
secretària.  

 

 

Margarita Esteve, Presidenta   Meritxell Cucala, Secretària 

 

 

 

Persona que ha redactat l’acta :  Secretaria Tècnica  


