
Barcelona, 10 de juny de 2020, són les 17.00 hores i es reuneix la Junta Directiva de
l’Associació Catalana de Direccions Infermeres (ACDI) per videoconferència amb el
següent ordre del dia i els membres que es detallen:

ORDRE DEL DIA

1. Presentació Balanç Econòmic ACDI
2. Ajornament Jornada Commemoració Florence Nightingale
3. Ajornament IV Curs de Comandaments ACDI
4. Altres

ASSITEIXEN:
 Montserrat Artigas Lage
 Concepció Cabanes Duran
 Mercè Carreras Serrat
 Mariona Creus Virgili
 Margarita Esteve Ortega
 Mercè Estrem Cuesta
 Isabel Grimal Melendo
 Amèlia Guilera Roche
 Marisa Jimenez Ordóñez
 Mar Sevillano Lalinde

EXCUSSEN:

 Míriam Bou Creixell
 Meritxell Cucala Rovira
 Jesús Esteve Ferran
 Tàrsila Ferro García
 Gemma Margarit Alsina
 Adelaida Zabalegui Yarnoz



ASSUMPETS TRACTATS:

1. Ajornament Jornada Florence Nightingale
La Margarita Esteve, presidenta de l’ACDI, proposa a la Junta Directiva realitzar en format
online la Jornada de Commemoració del naixement de la Florence Nightingale que no es va
poder celebrar el 12 de març per causa de la pandèmia del Covid-19.
La data escollida serà el 8 de juliol de 2020, en horari de tarda.

La Secretaria Tècnica s’encarregarà de re-adaptar el programa per tal que no duri més de dues
hores. Farà una proposta i li enviarà a la presidenta de l’ACDI i a la Concepció Cabanes,
coordinadora de la Jornada.

Un cop validat el programa, la Secretaria Tècnica es posarà en contacte amb els ponents per
conèixer la seva disponibilitat.

2. Ajornament IV Curs Comandaments ACDI – Abril 2020

La presidenta comenta que el IV Curs de Comandaments de l’ACDI, previst per aquest darrer
mes d’abril, es realitzarà a la tardor. En cas que no es pugui realitzar per un possible re-brot del
Covid-19, es valorarà l’opció de fer la part teòrica en format online.

3. Altres
La Margarita Esteve explica que ha finalitzat el conveni amb l’empresa de Comunicació
Vitamine!, tot i que la Marta Pujadas està gestionant el Twitter de l’ACDI. No obstant, es
comenta que un cop la tresoreria gaudeixi de millor salut, es valorarà si es torna a reprendre
l’activitat de Comunicació.
La presidenta de l’ACDI també explica que l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i de Balears ha demanat a l’ACDI la seva col·laboració per participar en diferents
grups de treball. La Margarita enviarà la temàtica de cadascuna dels grups perquè els membres
de la Junta Directiva escullin la temàtica que més els hi agradi.

ACORDS

 S’acorda el programa de la Jornada del 12 de març es passi a un format online i es
realitzi per videoconferència el 8 de juliol de 2020, en cas que els ponents puguin.

La presidenta Margarita Esteve aixeca la sessió a les 18:15 hores, de la qual s’estén aquesta
acta , que signa en senyal d’aprovació juntament amb la secretaria.

Margarita Esteve, Presidenta Meritxell Cucala, Secretària


