
II JORNADA DEL FÒRUM D’ASSOCIATS
COL·LABORADORS

L’”HOSPITAL” SOSTENIBLE
17 de novembre de 2010 10:00h –17:00h

Hospital de Mollet 
(Ronda dels Pinetons, nº8, 

08100 Mollet del Vallès)

El projecte estratègic “Hospital sostenible” de La Unió que es presenta en aquesta II Jornada del Fòrum
d’Associats Col·laboradors, descansa en els valors de la qualitat, l’eficiència i la seguretat dins d’un marc

d’innovació i de responsabilitat social corporativa.

Entenem per Hospital sostenible aquell que aplica principis de desenvolupament sostenible tot considerant
criteris econòmics, socials i ambientals en l'avaluació i en la implantació de les seves polítiques, en la seva

presa de decisions, i en el disseny dels seus espais i equipaments. 

L'objectiu últim d'un enfocament sostenible és integrar el projecte en un entorn real, sobre el qual impacta i
es nodreix en una o una altra mesura, i tenir en compte aquestes relacions, com si d'un ecosistema es tractés.

La jornada inclou tres grans blocs de contingut: l’experiència nacional i internacional, taules de debat sobre
disseny sostenible, eficiència energètica i gestió sostenible dels recursos, a més d’una taula sobre línies

d’acreditació, contractació i suport. També en aquesta ocasió, us animem a presentar  les vostres
experiències en aquest àmbit, a través del resum i el pòster, amb l’interès de ser una plataforma de servei 

i registre d’experiències en sostenibilitat.

Creiem que aquest espai que compartirem pot ser de gran interès per a responsables directius,
d’infraestructures i serveis generals dels centres sanitaris, sociosanitaris i socials, 

però també molt especialment va dirigit a directius i responsables assistencials, 
ja que necessitem del concurs, actuació i exemple de tothom per entendre 

i educar en el respecte per fer un entorn més sostenible.

Amb el patrocini de:

www.uch.cat



Amb la col·laboració de:

11.20 a 12.20h  Disseny sostenible
Els fonaments de la sostenibilitat s’inicien en les infraestructures i equipaments. L’ecoconstrucció 
i el disseny sostenible dels centres aporta millores innovadores que impacten no només en la utilit-
zació dels espais, el consum energètic i la logística, també en la vida de les persones, en procurar
seguretat i confort tant de les persones que hi treballen, com de les que reben els serveis.

�Moderador: Joan López, gerent de Logística i de Serveis Interns de Mútua Terrassa.
�Jordi Lamas, gerent d’Infraestructures de l’Àrea de Patrimoni i Inversions del Servei Català 

de la Salut.
�Agustí Grau, director d'Enginyeria i Obres de la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
�Felipe Pich, arquitecte de Pich Aguilera.

11:00 a 11:20h  Pausa cafè  

12.20 a 13.20h  Eficiència i sostenibilitat energètica

L’eficiència energètica és un dels eixos estratègics més rellevants per a la sostenibilitat. L’energia 
és un bé escàs i com a tal exigeix de les persones un ús responsable. L’ecoenergia suposa per tant
potencials estalvis econòmics, però també un necessari canvi cultural en les persones.

�Moderador: Jaume Castellano, director d'Operacions i de recursos del Consorci Hospitalari de Vic.
�Roger Marcos, cap d’Àrea d’Estalvi i Eficiència Energètica de l’Institut Català de l’Energia.
�Conrad Meseguer, professor de la Universitat Oberta de Catalunya.
�Josep Serra, director facultatiu d’Instal·lacions de l'Hospital de Mollet.

13.20 a 14.00h  Visita a les instal·lacions del nou Hospital de Mollet

PROGRAMA

09.45 a 10.00h  Recepció d'assistents

10.00 a 11.00h  Inauguració

�Benvinguda. Josep Monràs, alcalde de Mollet, Jaume Duran, director general de l'Hospital de Mollet.
�L’Hospital Sostenible: un projecte estratègic de futur. Boi Ruiz, president de La Unió.
�Abordatge integral Hospital Virgen de Las Nieves. Martin G. Blanco García, gerent de la Escuela   

Andaluza de Salud Pública.
�Política estratègica per promoure l’”Hospital” sostenible. Olivier Toma, president de l’Associació  

Comité pour le Développement Durable en Santé.

Amb el patrocini de:

www.uch.cat



Preu d'inscripció per a associats: 95 €
Preu d'inscripció per a no associats: 125 €
Tercera inscripció i successives de la mateixa entitat: 35% de descompte.

Inscripcions: www.uch.cat
Per a més informació: 932 093 699

15.45 a 16.45h  Hospital Sostenible: marcs normatius i ajuts
En quin marc normatiu i d’ajuts es fa possible avançar en la implantació de mesures sostenibles 
en les organitzacions sanitàries i socials? Revisarem les certificacions dels sistemes de gestió me-
diambientals, la pràctica d’auditories ambientals, els requeriments en l’àmbit de la contractació i 
el coneixement sobre fonts d’ajuts per a la planificació i realització d’actuacions.

�Moderador: Joan Mª Ferrer, director d'Assessorament, Consultoria i Serveis a l'Associat 
de La Unió. 

�David Beltrán, auditor en cap d'AENOR d'Eficiència energètica.
�Manel Díaz, subdirector general de Subministraments i Serveis del Departament d’Economia 

i Finances.
�Víctor Torrents, director del Servei d'Informació i Assessorament Empresarial de la Cambra 

de Comerç de Barcelona.

14.45 a 15.45h  Gestió i recursos

Des de les compres responsables fins a l’eliminació selectiva de residus, un ventall d’actuacions
emmarquen aquest eix estratègic de l’ecogestió sostenible. Coneixerem de primera mà diferents
experiències d’èxit en la gestió d’aquests processos que tenen la sostenibilitat com a fita comú.

�Moderador: Esteve Oró, delegat de Ferroser a Catalunya.
�Pilar Chiva, directora de l’Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge de l’Agència de Residus 

de Catalunya.
�Miren Garay, directora de Qualitat de SODEXO.
�María José Martínez, responsable del sistema de gestió ambiental de Roche.
�Ramón Sancliment, gerent de ELENPUNT.

16.45h  Cloenda

�Carme Esteve, Gerent de l’Àmbit Territorial Barcelona Nord. Regió Sanitària Barcelona. CatSalut
�Boi Ruiz, president de La Unió.
�Roser Fernández, directora general de La Unió.

Amb la col·laboració de:

Amb el patrocini de:

www.uch.cat

14.00 a 14.45h  Refrigeri
Durant el refrigeri es podran llegir els pòsters presentats d’experiències que recullen aspectes
com la qualitat, l’eficiència, la seguretat, la responsabilitat social corporativa i la innovació, per 
promoure i generar un espai d’intercanvi entorn al concepte Hospital Sostenible.


