
 

 

 

Barcelona, 6 d’abril de 2022, són les 16.30 hores i és reuneix la Junta Directiva de 

l’Associació Catalana de Direccions Infermeres (ACDI) a l’Hotel Sant Pau  amb el següent 

ordre del dia i els membres que es detallen: 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Participació reunió Acadèmia de Ciències Mèdiques 
2. Congrés ACDI 
3. Jornada ANDE-ACDI 
4. Altres 

 

ASSISTEIXEN: 

 

 Mercè Carreras 

 Margarita Esteve 

 Isabel de Andrés 

 Montserrat Comella 

 Concepció Cabanes 

 Jesús Esteve 

 Enriqueta Borràs 

 Laura Ruiz 

 Mercè Estrem 

 

Excusen: 

 Meritxell Cucala 

 Gemma Margarit 

 Isabel Grimal 

 Montserrat Artigues 

 Marisa Jiménez 

 Mariona Creus 

 Àngels Barba 

 Mireia Subirana 

 Adela Zabalegui 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

ASSUMPETS TRACTATS: 

1. Reunió Acadèmia. 
2. Jornada ANDE-ACDI. 
3. Congres ACDI (novembre 2022). Comitè Organitzador i Comitè científic 
4. Reflexió de futur. 

 
 
Acords: 

1. S’explica la reunió i s’acorda  esperar noticies de com es plantegen seguir 
avançant. La dificultat és aconseguir un fòrum de representació de la professió 
on els col·liguis i el Consell de la professió han de ser-hi. 
 

2. La presidència ANDE i ACDI han acordat un programa estructurat per la jornada 
prevista pel 4 de novembre 2022, de 9h a 14h. La jornada serà presencial i de 
pagament i els “beneficis” seran per l’ACDI. 
 

3. Donat que la jornada del punt anterior serà al novembre, es valora que la data 
del congres ACDI s’ha de traslladar a 2 i 3 febrer 2023. (dijous i divendres). Es 
proposa el següent: 

 
Comitè Científic:                                                                      
Montse Comellas                                                                            
Mercè Carreras                                                                                  
Laura Ruiz                                                                                          
Adela Zabalegui                                                                               
Mireia Subirana                                                                               
Isabel Grimal                                                                                     
   
Comitè organitzador: 
Enriqueta Borràs 
Isabel Andrès 
Concepció Cabanes 
Montse Artigues 
Àngels Barba 

Gemma Margarit 
Meritxell Cucala 

Marga Esteve 

Mercè Estrem   



 

 
 
 
 
 

4. Es concreta que la reflexió de futur es farà, en una primera volta, en una sessió 
tancada de la Junta Directiva (JD) ampliada el proper 4 de maig, de 15:30h a 
19:30h. Aquest dia coincideix amb la reunió programada de maig a la que se li 
amplia l’horari. S’enviarà un avis per correu per afavorir la reserva d’agenda i la 
participació majoritària de la JD.   
Amb les conclusions i la nova visió es plantejarà fer una sessió oberta als socis i 
no socis, aquests últims a valorar, per tal de posar en valor l’ACDI amb una 
nova perspectiva estratègica i operativa que sigui un pol d’atracció i 
participació tan pels socis actuals com pels que s’incorporin. 
La dinàmica i organització de la sessió: Marga Esteve, Montse Comellas, 
Meritxell Cucala, Adela Zabalegui i Mercè Estrem. 
 
 

 

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 tresorera. 

 

Margarita Esteve    Mercè Estrem 
Presidenta     Tresorera 
 

 


