
Amb la col·laboració d’

Lideratge per Valors 

L’objectiu de la sessió és, un cop més, compartir espais de reflexió entre els directius dels nostres hospitals.
Volem, sortint del dia a dia, fomentar l’intercanvi d’opinions sobre qüestions que afecten el sector sanitari amb
una visió més àmplia i a llarg termini.

En aquesta ocasió, el propòsit és compartir la reflexió sobre “com” i “per què” volem avançar en l’harmonia
entre l’estil de direcció, les organitzacions i els seus valors. Quin sentit i impacte té embarcar-nos en aquest
tema. Allò que fem i com ho fem, diu més de nosaltres i de les nostres Institucions que no pas allò que escrivim
o publiquem. Transmetre una cultura institucional basada en valors, requereix d’un estil que ho faci
perceptible i atraient, que ajudi a expressar i enfortir el sentit de la institució i el de la tasca dels seus
professionals. “Fer-ho bé” i amb sentit és un antídot a la rutina, al cansament i l’apatia... Compartir la reflexió
segurament ens pot ajudar a aconseguir a fer-ho cada vegada millor.

VII TROBADA DE DIRECTIUS D’HOSPITALS DE LA UNIÓ

Dijous, 25 d’octubre de 2018
Lloc: Sala d’actes del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

(Camí Vell de la Colonia, 1-25, Sant Boi de Llobregat)

PROGRAMA:

09.30 – 10.00 Acollida

10.00 – 10.15 Inauguració i presentació, a càrrec de:

Roser Fernández, directora general de La Unió
Enric Mangas, president de La Unió
Ignasi Riera, vocal-president del sector d’Atenció Especialitzada d’Aguts de La Unió

10.15 – 10.30 Presentació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a càrrec de:

Ignasi Riera, director d’Operacions Assistencials

10.30 – 11.00 Informacions rellevants de l’àmbit d’atenció especialitzada d’aguts, a càrrec de l’equip
tècnic de La Unió

11.00 – 11.30 Pausa cafè

11.30 – 13.00 Workshop: Institucions, valors i direcció... el perquè de tot plegat, a càrrec de:

Quim Erra, Germà de Sant Joan de Déu, membre de l’equip directiu del maternoinfantil
i membre del Consell Ètic i de Bones Pràctiques de La Unió

13.00 – 14.00 Visita al Parc Sanitari i Exposició Itinerant

14.15 – 16.00 Dinar. Intercanvi d’opinions



Per a realitzar la inscripció on-line:

Com arribar-hi?

Quota d’inscripció:

15 € Entitats associades a La Unió

Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Camí Vell de la Colònia 25, 
Sant Boi de Llobregat

Pàrquing disponible a sota 
l’Hospital General
(tarifa 4 € / dia pels assistents)

Podeu seguir la sessió a @uchcat #TrobadaDirectius

Amb la col·laboració d’

Inscriu-te aquí

https://www.google.es/maps/place/Hospital/@41.3551586,2.0284843,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12a49b9c8d2740d1:0xbdaa7963c5a62050!2sCam%C3%AD+Vell+de+la+Col%C3%B2nia,+08830+Sant+Boi+de+Llobregat,+Barcelona!3b1!8m2!3d41.3551586!4d2.030673!3m4!1s0x12a49b9b42868151:0xeea247323d260409!8m2!3d41.3552301!4d2.0310599
http://www.uch.cat/comunicacio/activitats-101/vii-trobada-de-directius-dhospitals-de-la-unio.-lideratge-per-valors-100.html

