
 

 

 

 

Barcelona, 26 de febrer de 2020, són les 17.00 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. Jornada Florence Nightingale, 12 de març de 2020  
2. IV Curs de Comandaments ACDI: inici de pre inscripció, programa i difusió  
3. Participació ACDI al Congrés Mundial d’Hospitals: presentació pòster i moderació 
d’una taula  
4. Memòria 2018 i 2019  
5. Altres  
 
 
ASSITEIXEN: 

• Montserrat Artigas Lage 
• Míriam Bou Creixell 
• Mercè Carreras Serrat 
• Mariona Creus Virgili 
• Meritxell Cucala Rovira 
• Margarita Esteve Ortega 
• Jesús Esteve Ferran 
• Mercè Estrem Cuesta 
• Tàrsila Ferro García 
• Isabel Grimal Melendo 
• Marisa Jimenez Ordóñez 
• Adelaida Zabalegui Yarnoz 

 

EXCUSSEN: 

• Concepció Cabanes Duran 
• Amèlia Guilera Roche 
• Gemma Margarit Alsina 
• Mar Sevillano Lalinde 

 



 

 

 

 

ASSUMPETS TRACTATS: 

1. Jornada Florence Nightingale, 12 de març de 2020 
La Secretaría Tècnica presenta el programa de la Jornada del 12 de març, actualitzat: 

9:00 h. – 9:30 h. Entrega de documentació 
 
9:30 h. – 9:45 h. Benvinguda 
 
9:45 h. – 10:30 h. Conferència 
Ponent pendent confirmació 
 
10:30 h. - 11:15 h. Conferència sobre lideratge i feminisme 
Maria Teixidor i Jufresa 
Secretaria de la Junta Directiva del Barça i responsable del futbol femení.  
 
11:15 h. – 11:45 h. Pausa cafè 
 
11:45 h. – 13:30 h. Taula Rodona sobre la sostenibilitat del sistema 
Moderadora: Marta Pujadas Cirera, periodista a Vitamine!  

• Marc Ramentol i Sintas 
Metge. Director general de Professionals de Salut del Departament de Salut 

• María Eulàlia Juvé  
Infermera. Adjunta a la Direcció de Cures de l'Institut Català de la Salut 
Directora del Grup de Recerca Infermera (GRIN) de l'Instititut d'Investigació Biomèdica 
de Bellvitge (Barcelona) i creadora del llenguatge ATIC 

• Silvia Bonet Perot 
Infermera. Responsable del Departament de Documentació Clínica del Servei Andorrà 
d'Assitència Sanitària. Ex ministra de Salut del Govern d’Andorra 

• Anna García-Altés  
Economista. Observatori del Sistema de Salut de Catalunya 
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) 
Departament de Salut | Generalitat de Catalunya 
 

13:30 h. Cloenda (sorpresa) 
 
14:00 h. Final de l’acte 

Comenta que s’ha contactat amb tots els ponents, menys amb la Maria Teixidor. El Jesús 
Esteve li dóna el contacte perquè la convidi formalment. 

 

 



 

 

 

Es demana que la Sra. Teixidor arribi 30 minuts abans per si finalment la consellera de Salut, la 
Sra. Alba Vergés, no pogués assistir. 

La Secretaria Tècnica comenta que a dia d’avui hi ha 32 inscrits de pagament i que la setmana 
vinent tornarà a fer un recordatori.  

La presidenta demana que es sol·liciti pressupost pel cafè al càtering Servhos i que es compri la 
targeta regal de El Corte Inglés pels ponents.   

L’Adela Zabalegui s’encarregarà de contactar amb Carolina Miguel Garcia. Vocal Infermeria 
de Salut Mental de la candidatura Som Garantia per fer l’acte de cloenda sorpresa. 
Farà un monòleg.   

2. 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, Bellvitge, Can Ruti, centres d’Atenció 
Primària. Pendent Hospital de Barcelona, que tenen dubtes en la assegurança 
obligatòria.  
La Isabel Grimal proposa que els alumnes puguin anar a fer pràctiques al Centre 
de Numància i així no hagin d’anar a Sant Boi, ja que el centre també és un bon 
lloc per les pràctiques amb dues supervisores.  

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€.  

 
La presidenta explica que l’any vinent es farà una revisió del conveni amb l’Escola per 
tal que se’ns aboni el 100% de la quota d’inscripció a l’ACDI que reben gratuïtament els 
alumnes del Curs.  
 
3. Participació ACDI al Congrés Mundial d’Hospitals: presentació pòster i moderació 
d’una taula  
La Meritxell Cucala explica que s’ha presentat un pòster de l’ACDI al Congrés Mundial 
d’Hospitals, elaborat conjuntament amb l’Adela Zabalegui i la Mercè Estrem.  

 



 

 

 

 

La Secretaria Tècnica ha redactat una notícia per informar als socis d’un descompte en 
la quota d’inscripció que enviarà per correu quan la Mercè Estrem li indiqui el codi que 
s’ha d’introduir a la web per efectuar el descompte.  

4. Memòria 2018 i 2019  
La Secretaria Tècnica explica que s’ha enviat la Memòria de l’ACDI 2018 i que la del 
2019 està pendent d’alguns apartats com la Comunicació (pendent Vitamine) i els 
Objectius Estratègics.  

5.- Altres 
Es felicita a la Margarita Esteve pel seu nou nomenament com a presidenta del COIB. 
La presidenta aprofitar per comentar que un cop comenci a exercir el càrrec de 
presidenta del Col·legi, deixarà el seu càrrec actual a l’ACDI.  

De totes maneres, explica que vol potenciar la línea de gestió dins el Col·legi i que 
l’ACDI s’hi podria adherir com a assessors i associació de referència en l’àmbit dels 
comanament infermers. Tot i que és una proposta a valorar, la Junta no ho descarta.  

L’Adela Zabalegui comenta que la Secretaria Tècnica enviarà als membres de la Junta 
Directiva dues de les accions amb les que l’ACDI s’ha compromès per la Campanya del 
Nursing Now. La Junta Directiva haurà d’enviar les seves propostes.  

 

ACORDS 

• S’acorda el programa de la Jornada del 12 de març i es segueix endavant amb la 
difusió.   

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 

 

 


