
 

 

 

Barcelona, 9 de febrer de 2022, són les 16.30 hores i és reuneix la Junta Directiva de 

l’Associació Catalana de Direccions Infermeres (ACDI) a la seu del ICS  amb el següent 

ordre del dia i els membres que es detallen: 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Benvinguda i aprovació noves incorporacions a la junta 
2. Fòrum del pensament 
3. Curs de comandaments 
4. Assemblea 
5. Altres 

 

ASSISTEIXEN: 
 

 Montserrat Artigas Lage 

 Mercè Carreras Serrat 

 Mariona Creus Virgili 

 Meritxell Cucala Rovira 

 Margarita Esteve Ortega 

 Mercè Estrem Cuesta 

 Adelaida Zabalegui Yarnoz 

 Isabel de Andrés 

 Montserrat Comella 

EXCUSEN: 

 Concepció Cabanes Duran 

 Marisa Jiménez Ordóñez 

 Gemma Margarit Alsina 

 Jesús Esteve Ferran 

 Tàrsila Ferro García 

 Isabel Grimal Melendo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ASSUMPETS TRACTATS: 

1. Benvinguda nous mebres de la junta 

M.Esteva explica la necessitat de renovació dels membres  de la junta. Dóna la 

benvinguda a les noves incorporacions i explica la dinàmica i els objectius pel 

2022. S’acorda enviar la documentació amb el pla estratègic i objectius de l’ACDI 

a tots els membres de la junta. 

2. Assamblea 

S’acorda els punts a tractar en la propera assemblea que es celebrarà el dia 15 de març 

de 2022: 

Resum 2021, presentació i a provació, si s’escau, del pressupost 2022 i la 

renovació de la junta  així com presentació objectius 2022.   

3. Fòrum pensament 15 de març 

Es comenta que a data d’avui hi ha poques persones inscrites en el pròxim fòrum de 

pensament i es demana portar persones cada membre de la junta. La junta es 

compromet a fer difusió i inscriure persones. 

4. Curs de comanaments 

S’explica que el pròxim curs s’inicia el dia 23 d’abril de manera presencial. També 

que la Sra. Concepció Cabanes a dement deixar la coordinació de les pràctiques i la 

tasca l’assumeix Meritxell Cucala amb coordinació amb l’escola d’infermeria. 

5. Altres 

Es comenta la invitació de la Acadèmia (Associació Catalana Balerar d’Infermeria) a 

participar en un fòrum el proper dia 24 de març, es valora la junta i es decideix que s’ha 

d’anar com a ACDI, recordant que estudis del diagnòstic de la situació de les infermers  

hi ha, que la campanya Nursing Now ho té treballat i que es hora de passar a reclamar 

accions i no tant manifests i estudis de diagnòstic ja que el relat està clar. 

 

Mercè Estrem com tresorera fa un resum dels comptes actual de l’ACDI i estat de la 

situació. Es parla de la importància de tenir més socis i canviar la manera de gestionar 

les despeses bancaries (1000€ anuals) que hi ha moltes i la relació amb l’escola 

d’infermeria per repartir les despeses derivades de la gestió econòmica. 



 

 

 

 

 

Montserarat Comella comenta que està com a representant ADEIC i s’acorda la 

importància de treballar conjuntament i els punts de connexió entre entitats, però que 

ella és membre ACDI per la seva vàlua i trajectòria professional. 

 

Es comenta Cristina Barón deixa secretaria ACDI i es buscarà una altre persona de 

recolzament. 

 

 

ACORDS: 

 Difusió i portar professionals  al Fòrum de pensament 

 Aprovació nova junta 

 Aprovació temes a tractar assemblea 

 Participar a la reunió de la Associació Catalana Balear 

 Enviar a tota la junta directiva els objectius 2022, pla estratègic i memòria 2021. 

 Pròxima reunió, dimecres xx de març a les 16.30 h.  

 

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    Meritxell Cucala 
Presidenta     Secretària 
 

 


