
 

 

 

 

 

Barcelona, 30 de juny de 2020, són les 17.00 hores i és reuneix la Junta Directiva de 

l’Associació Catalana de Direccions Infermeres (ACDI) virtual amb el següent ordre del 

dia i els membres que es detallen: 

ORDRE DEL DIA 

1. Jornada Florence Nightingale, 8 de juliol de 2020  

2. IV Curs de Comandaments ACDI 

3. Adhesió ACDI a la proposta del pere vallribera 

4. Carta senat Nursing Now  

5. Altres  

 

 

ASSITEIXEN: 

• Montserrat Artigas Lage 

• Mercè Carreras Serrat 

• Meritxell Cucala Rovira 

• Margarita Esteve Ortega 

• Jesús Esteve Ferran 

• Mercè Estrem Cuesta 

• Isabel Grimal Melendo 

• Marisa Jimenez Ordóñez 

• Adelaida Zabalegui Yarnoz 

• Concepció Cabanes Duran 

• Amèlia Guilera Roche 

 

 

EXCUSSEN: 

• Gemma Margarit Alsina 

• Mar Sevillano Lalinde 

• Míriam Bou Creixell 

• Tàrsila Ferro García 

• Mariona Creus Virgili 

 

 



 

 

 

 

 

ASSUMPETS TRACTATS: 

1. Jornada Florence Nightingale, 8 de juliol de 2020 

Marga Esteve comenta quina decisió prendre, si realitzar la jornada on-line la data prevista 

(encara no s’ha fet difusió) o donades les circumstàncies ajornar-la, es demana opinió, els 

membres de la junta acorden que ara és un moment complicat per les vacances, persones 

cansades i fer-la gratuïta no aporta res, ja que necessitem increment de diners. S’acorda 

ajornar-la i segons idea Jesús Esteve posar-la amb data coincidint amb la inauguració del 

curs comanaments acdi. Es demana que de la junta se’n pot fer càrrec, s’ofereix voluntària 

Adela Zabalegui, Isabel Grimal i Montse Artigues, es comprometen al dia 15 d juliol 

presentar una proposta de la jornada amb el curs. Es convocarà reunió per aquell dia. Pels 

ponents que estaven confirmats es decideix qui truca a cada un d’ells: 

Lala Jové-Montse Artigues; Anna Garcia altés-Mercè Estrem; Marta 

Pujades_Marga Esteve; Isabel Bonet Adela Zalalegui 

2. IV Curs Comandaments ACDI – Octubre 2020 

La presidenta comenta que està treballant amb l’escola per fer un escenari de poder 

fer les classes presencials i un altre on-line, si són presencials l’aforament màxim ha d e 

ser de 25 alumnes. Pel que fa a les pràctiques segons situació pandèmia es farà un 

ajornament de les mateixes pel 2021. 

Comenta que s’ha fet un canvi de professorat, les classes de comunicació les farà en 

Pere Escobar, periodista, pendent confirmació. 

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. Adhesió ACDI pendent nom i proposta 

Margarita Esteve comenta la proposta d’adhesió de l’ACDI a la proposta xxxxxx. Es 

demana oficina tècnica envií a tota la junta la proposta. Es comenta que Marga a ha dit 

que ens adherim i que possiblement en cada grup de treball hi posaran un membre de 

la junta, quant tinguem resposta de xxx farem la distribució als grups de treball. 

 

 

 



 

 

 

 

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. Carta al senat  

Marga Esteve explica que s’ha enviat una carta de suport al nursing now com a suport 

a que a la comissió de xxxx hi hagi participació d’infermeres. 

5.- Altres 

Mercè Estrem comenta que el balanç econòmic actual és  de 800€. 

Marga esteve comenta que al finals d’any s’hauria de fer una jornada de reflexió 

estratègica per veure que volen els socis de l’ACDI i aprofitar per fer un nou pla 

estratègic. 

Amelia Guilera proposa fer capsules de formació i que siguin persones s de la junta que 

les imparteixin, ja que hi ha molt valor i coneixement, seria gratuït el professorat i es 

podria incrementar els ingressos econòmics. També es comenta que professors del 

curs tenen molt coneixement i també es podria demanar fer alguna altre cosa gratuïta. 

Isabel Grimal proposa realitzar un projecte conjunt amb ANDA, em breu té junta 

directiva de l’ANDE i ho proposarà, pròxima reunió comunicarà acords. 

 

ACORDS 

• S’acorda ajornament de la Jornada pel mes d’octubre.  

• Pròxima convocatòria 15 de juliol. 

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 

 

 


