
 

 

 

Barcelona, 7 de setembre de 2022, són les 16.30 hores i és reuneix la Junta Directiva de 

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

ordre del dia i els membres que es detallen: 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Presentació nova oficina tècnica 
2. Presentació web 
3. Jornada ANDE-ACDI 
4. Altres 

 

ASSISTEIXEN: 

 

 Mercè Carreras 

 Margarita Esteve 

 Isabel de Andrés 

 Concepció Cabanes 

 Jesús Esteve 

 Enriqueta Borràs 

 Laura López 

 Mercè Estrem  

 Meritxell Cucala 

 Montse Artigas 

 

 

Excusen: 

 Gemma Margarit 

 Isabel Grimal 

 Àngels Barba 

 Mireia Subirana 

 Adela Zabalegui  

 Montserrat Comella 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ASSUMPETS TRACTATS: 

1. Presentació nova oficina tècnica 
2. Presentació web 
3. Jornada ANDE-ACDI 
4. Acte de commemoració Mariona Creus i Marisa Jiménez 
5. Curs de comanaments  
6. Acta de convocatòria totes les Direccions Infermeres de Catalunya 

 
Acords: 
 
1. Presentació de la nova secretària tècnica Torres-Pardo . A la reunió Ester Pardo 

explica els objectius i valors de l’empresa així com l’inici de la col·laboració amb 
ACDI que oficialment és a partir de 1 de setembre. També es presenta el nou 
format de  participació de Marta Pujades amb col·laboració amb l’oficina tècnica 
com a responsable de comunicació de l’ACDI. L’empresa aquest estiu a començat a 
treballar amb la creació d’una nova web i ja ha fet el primer contacte amb 
Sanicongrés per fer el traspàs de la informació. 

2. Es presenta el format de la nova web. Els continguts estan pendents del traspàs 
amb Sanicongrés. Un cop fet el traspàs es farà arribar  a  la junta per  afer una 
revisió definitiva del contingut i format de la nova web. Es discuteixen temes com 
el que hi haurà d’haver a l’espai de veu de les associades, la bossa  de treball. 
S’acorda posar nom   dels membres de la junta i noves fotos. 

3. Margarita Esteve comenta que el dia 8 de setembre hi ha una reunió per  acabar de 
preparar la Jornada organitzada conjuntament entre ANDE i ACDI, a la pròxima 
reunió es presentarà contingut final i data definitiva. Es comenta que abans s’ha de 
tenir enllestida el traspàs entre secretaries tècniques pel pagament i difusió de la 
mateixa. 

4. S’acorda fer un acte de reconeixement a la Mariona Creus i Marisa Jimenez, 
s’acorda sigui igual per a les dues, s’acorda atorgar dues Beques al seu nom, l‘acte 
queda pendent d’acord en data i format, possiblement seria al congrés ACDI de 
l’any 2023 amb la presentació de les primeres Beques al seu nom i convidant a les 
famílies a l’acte.  

5. Es recorda que el dia 14 d’octubre comença la segona edició del  curs de 
comanaments de l’ACDI i per aquelles dates hauria d’estar la nova web i traspàs 
secretaria tècnica per  a fer els pagaments. 

 
 



 

 
 
 
 
 
6. Es parla que l’acció final del 2022 hauria de ser la convocatòria i trobament de 

totes les Direccions Infermeres de Catalunya, fer un acte per convocar la premsa i 
enviar un missatge molt contundent de posicionament. S’acorda treballar amb el 
format a la pròxima reunió. 

7. Es demana enviar el calendari de reunions i actualitzar llistat de mails per rebre 
convocatòria per part secretaria. 

 
 
 

La presidenta Margarita Esteve aixeca la sessió a les 18:25 hores, de la qual s’estén 

aquesta acta , que signa en senyal d’aprovació. 

 

Margarita Esteve    Meritxell Cucala 
Presidenta     Secretària 
 

 


