
 

 

 

 

Barcelona, 2 de d’octubre de 2019, són les 16.30 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 

1. VIII Fòrum de pensament ACDI. 22 d’octubre de 2019 
2. Assemblea. 22 d’aoctubre de 2019. 
3. Canvis junta Directiva ACDI. 
4. Objectius 2020. 
5. Jornada 12 de març de 2020 

 
ASSITEIXEN: 

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

 

EXCUSSEN: 

• Mercè Carreras Serrat 
• Lourdes Garcia Zaldivar 
• Amèlia Guilera Roche 
• Cristina Montero Pares 
• Anna Ollé Gilabert 
• Mar Sevillano Lalinde 

 



 

 
 

 

ASSUMPETS TRACTATS: 

1.Canvis junta Directiva  

Margarita Esteve Comenta que l’Anna Oller deixarà la junta Directiva i s’incorporarà 
Jesús Esteve Director Infermer de l’Hospital Joan XVIII de Tarragona. També Que 
Amelia Guilera es jubila en breu i deixarà la Direcció de l’escola Sant Joan de Déu i 
potser també haurà un canvi, la presidenta parlarà amb ella per si vol continuar. 

2. Assemblea 

Es comenta el format i portaveus de l’Assemblea del dia 22 d’octubre, s’està treballant 
la presentació i Margarita Esteve comenta que si és possible es presentaran els 
objectius del 2020 a la mateixa. 

 
3. Objectius 2020 
La presidenta comenta que conjuntament amb secretaria s’estan elaborant l’esborrany 
dels objectius del 2020, aquest s’enviarà a la junta per fer esmenes si propostes. Demà 
que la junta es comprometi a quines activitats cada membre podrà assumir per  a ser 
valents i poder fer coses diferents. Es demana entre tots fer una reflexió del que volem 
que sigui l’ACDI, del que volem fer i ser com associació. 
Gemma Margarit comenta que l’ACDI hauria de posicionar-se sobre el tema de la “Llei 
Aragonés”, que permetrà externalitzar serveis sanitaris, educatius i socials. Mercè 
Estrem comenta que a la UNIO hi ha un grup de treball amb juristes que hi treballen. 
Es comenta que ens haurem d’assessorar com a ACDI al respecte. 

 
4. Fòrum de Pensament ACDI – 22 octubre 2019 – Tàrsila Ferro 
S’explica contingut i format del proper Fòrum de Pensament que serà el 22 d’octubre 
de 2019, com que la dinàmica és diferent es demana prepara fer preguntes des del 
públic. 
Es comenta que en edicions passades de fòrum o congrés els assistents van tenir 
problemes per demanar paperetes per fer-se soci, es treuen exemples de dies que no 
hi havia ningú per fer el tràmit o no hi havia butlletes, etc. Es demana que a partir d’ara 
sigui més activa i detallista la secretaria tècnica per fer nous socis i no perdre cap 
oportunitat de tenir un nou soci. 
També es comenta que Vitamine ajudi en les xarxes socials en un compte enrere en la 
difusió del Fòrum. 
 



 

 

 

5. – Jornada del 12 de març de 2020 

Concepció Cabanes serà la responsable de l’organització de l’acte, comenta que esta 
reservat l’audotori AXA pel dia 12 de març, el format serà de mitja jornada al matí.  
La seva idea és tenir el contingut  de la mateixa pel mes de desembre i ara es 
començarà a treballar. 

6.- Altres  

• Candidatura COIB: 
La Margarita Esteve comenta la candidatura del COIB i els membres de la junta 
que l’acompanyen(Montse Artigues, Gemma Margarit i Adela Zabalegui). 
Sembla que les eleccions serà al mes de desembre.  

• Curs Comandaments: 
S’està treballant la pròxima edició del curs amb els contingut de primària. I es 
comenta que als nous alumnes se’ls donarà un any gratuït de soci de l’ ACDI, 
així posteriorment s’hauran de donar de baixa expressament, estratègia nova 
per tenir més socis. 

• Campanya SATSE: 
Adela Zalalegui explica que la campanya del SATSE per recollir signatures i 
portar al parlament el tema del nombre de infermeres utilitza estudis publicats 
al Lancet sobre l’augment de la mortalitat per la falta d’infermeres. Montse 
Artigues comenta que han fet un estudi de recerca pendent de publicar sobre 
les demandes de cures dels malalts de les unitats dels hospitals de l’ICS. 
 
 

7.- Acords 

• S’accepta el canvi del membre de la junta representant de Tarragona: Jesús 
Esteve per Anna Oller. 

• S’accepta fer socis gratuïts als alumnes del curs de comanaments, només el 
primer any. 

• S’acorda que els membres de la junta revisaran l’esborrany dels objectius del 
2020. 

• S’accepta de Concepció Cabanes sigui responsable del la jornada del 12  de 
març de 2020. 

  



 

 

 

 

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. 

 

 

Margarita Esteve, Presidenta   Meritxell Cucala, Secretària 

 

 

 

  

Persona que ha redactat l’acta: Meritxell Cucala, Secretària 


