
IX Jornada Associativa 

13 de desembre, de 10.30 a 14.00 h
Celler Gran. Caves Codorniu. Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)

Compromís professional per a la transformació de les 
organitzacions

Les organitzacions capdavanteres fan de les persones l’actiu més important perquè són la clau del canvi i

tenen la capacitat de generar solucions per encarar el futur amb èxit. Més enllà de l’àmbit de les

persones, es tracta d’una estratègia que impregna el conjunt de l’organització, més quan l’exercici

professional sanitari i social viu actualment un procés de transformació.

La mirada cap al futur, en el marc del Projecte +FUTUR de La Unió, ens porta a impulsar accions de

transformació en les organitzacions per avançar-nos als canvis que veiem a venir i que afectaran, entre

d’altres, a l’exercici professional en la seva relació amb les persones a atendre, els altres professionals,

les tecnologies i les pròpies organitzacions.

Però com generar compromís entre les entitats i els professionals i com mantenir la confiança i la

credibilitat? Si les organitzacions cotitzen per les seves idees que resulten de la suma de la creativitat de

la seva gent, com transformar la creativitat individual en una de col·lectiva? Com des de les

organitzacions en poden donar eines per permetre que individualment es potenciï l’autonomia, la

creativitat i la capacitat de pensar? Tot un desafiament.

Des de La Unió, volem intentar aprofundir en aquests aspectes i establir amb vosaltres una reflexió

comuna que ens permeti treballar en els diversos espais que ocupa l’associació per tal d’ajudar les

entitats a implementar les seves estratègies individuals.

Us hi esperem!

Actuem X Avançar-nos

https://www.uch.cat/mesfutur.html


9.30 – 10.30 116ena. Assemblea General d’Associats

10.30 – 10.45 Benvinguda, a càrrec de Roser Fernández, directora general de La Unió

10.45 – 11.30 Conferència inaugural i col·loqui, a càrrec de Constantí Serrallonga, director de la 
Fira Barcelona

11.30 – 13.20 Compromís i transformació 
Modera Cristina Puig, periodista

Participen en la conversa:

Jaume Benavent, gerent. CAPSBE (Consorci d'Atenció Primària de Salut 
Barcelona Esquerra)
Maria Emilia Gil, adjunta a la Direcció General i directora Corporativa de 
Docència, Recerca i Innovació. Mútua Terrassa
Marco Inzitari, director d’Atenció Intermèdia, Recerca i Docència. Parc Sanitari 
Pere Virgili
Sonia Mariscal, directora executiva. Sabadell Gent Gran Centre de Serveis del 
Parc Taulí
Lluís San, director de Salut Mental. Parc Sanitari Sant Joan de Déu

13.20 – 14.00 Acte de cloenda
Lliurament dels Premis Unió a la Innovació en Gestió
Presidit per Pere Aragonès, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i 
Hisenda, i Enric Mangas, president de La Unió

14.00 – 15.30 Dinar institucional (opcional i inclòs)

15.30 Visita a les Caves Codorniu (opcional)

PROGRAMA

Preu de la inscripció: 100€
Preu de la 3a inscripció i següents a la 
mateixa inscripció: 90 €

Aforament Limitat

Feu clic aquí 

Per realitzar la inscripció on-line: 

Com arribar-hi

Amb el suport d’

Av. Jaume de Codorniu, s/n. Sant Sadurní d’Anoia

@ uchcat

https://www.uch.cat/comunicacio/activitats-101/ix-jornada-associativa-de-la-unio.-compromis-professioanl-per-a-la-transformacio-de-les-organitzacions.-actuem-x-avancar-nos.html
http://www.visitascodorniu.com/com-arribar/

