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NOTA DE PREMSA 
 

En el marc de la II Jornada Associativa i de l’Assemblea General d’Associats, 
 

La Unió analitza els nous paradigmes per garantir la sostenibilitat del 
sistema a partir de l’informe ‘Repensant el Model Sanitari Català’ 

 
L’associació empresarial revisa els seus estatuts per adequar el seu 

funcionament intern a la realitat del sector  
 
Món Sant Benet, 15 de desembre de 2012; La Unió Catalana d’Hospitals celebra 
aquest matí al Món Sant Benet la II Jornada Associativa, amb la participació de més 
d’un centenar de directius de l’àmbit sanitari i social de les entitats associades. La 
jornada té com a objectiu centrar la discussió i el debat en l’entorn sanitari i social 
català a partir de l’informe Repensant el Model Sanitari Català. Per tal de mantenir la 
qualitat i eficiència del sistema, l’informe recull més de cent propostes per preservar i 
enfortir el sistema apostant per l’avaluació contínua i pública de resultats vinculada a 
les decisions clíniques, de gestió i empresarials. 
 
Per tal de facilitar la reflexió i l’intercanvi d’opinions, la II Jornada Associativa 
s’articularà en quatre grups de treball: 
 

 El retiment de comptes de les institucions a la societat. 
 Els nous paradigmes en l’estratègia de la negociació col·lectiva del sector. 
 Els models i àmbits de la col·laboració públicoprivada en la prestació de serveis 

sanitaris i socials. 
 La contribució del ciutadà al finançament de les prestacions sanitàries i socials.  

 
Aquests grups estaran liderats pels directius de les entitats associades i les 
conclusions dels seus treballs s’editaran i es faran públiques en breu. Així mateix, es 
farà públic el contingut de la conferència del president Jordi Pujol, que tindrà lloc en 
aquest marc. 
 
Durant la tarda, també al Món Sant Benet, l’entitat celebrarà l’Assemblea General 
d’Associats, que té com a objectiu ajustar el seu funcionament intern a la realitat del 
sector. En aquest sentit, els associats valoraran la proposta de modificació d’estatuts 
que gira al voltant de tres vectors: model de governança, flexibilitat organitzativa i 
millora tècnica. En acabar, el conseller de Salut, Boi Ruiz, farà la cloenda. 
 
Sobre la Unió Catalana d’Hospitals 
 
La Unió és una associació empresarial formada per més de cent entitats sanitàries i 
socials que aglutinen més de 380 centres i que generen més de 58.000 llocs de treball 
i que tenen com a element comú la prestació de serveis sanitaris i socials als 
ciutadans, posant a la seva disposició els recursos patrimonials, humans i tecnològics 
per tal de garantir una assistència de màxima qualitat i eficiència. Aquestes entitats 
defensen un model sanitari i social públic participat per la societat civil sobre la base 
de l’autonomia de gestió empresarial. 
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