NOTA DE PREMSA
Roser Fernández, nova directora general de La Unió
Substitueix Helena Ris, qui ocupava aquest càrrec des del 2011.
Barcelona, 26/2/18.- La Junta Directiva de La Unió ha designat
directora general a Roser Fernández, per agafar el relleu a Helena
Ris, qui ocupava aquest càrrec des de gener del 2011 i es jubilarà el
mes de març. Fernández és llicenciada en Ciències Econòmiques i
Empresarials per la Universitat de Barcelona i titulada amb el Postgrau
d’Economia de la Salut i el Postgrau d’Economia del Sector Públic, de
la Universitat de Barcelona.
Des de febrer de 2016 fins ara ha estat gerent de la Fundació Institut
Guttmann i, anteriorment, va ser secretària general del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya (des del 30 de desembre del
2010 al 14 de gener del 2016). Abans del seu pas pel Departament de
Salut, Roser Fernàndez ja va estar al capdavant de la Direcció General
de La Unió, entre febrer de 2008 i desembre del 2010.
La nova directora general de La Unió ha desenvolupat la seva activitat professional en el sector públic i en el
sector sanitari, bàsicament en els àmbits de direcció i de gestió economicofinancera, planificació estratègica i
gestió de projectes de canvi. Roser Fernández va iniciar la seva trajectòria professional a l’Institut Català de la
Salut el 1987 i, des del 1991, va desenvolupar la seva tasca professional al Servei Català de la Salut (CatSalut)
com a cap de Gabinet de la Direcció del CatSalut i com a gerent de Planificació Econòmica. Des de juliol de 2004
fins a gener del 2007 va ser directora d’Estratègia i Anàlisi Econòmica de la Regió Sanitària Barcelona (RSB).

La Unió és una associació d’entitats proveïdores de serveis sanitaris i socials formada per 112 entitats que
aglutinen més de 500 centres, els quals generen uns 60.000 llocs de treball. La missió de l’entitat és servir als
associats defensant els seus interessos i influint en la millora del model sanitari i social català, en benefici de la
societat.
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