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Programa 

Inscripció on-line: Feu clic aquí 

Us convidem a la III Jornada associativa: 

“L’ètica empresarial a les organitzacions 
sanitàries i socials” 

Oportunitats de millora de la competitivitat i 
excel·lència de les organitzacions 

 
13 de desembre de 2012 de 9 a 14 h. 

Món Sant Benet (Bages) 

 9.00 h.  Recepció dels assistents  
09.30.h.  Benvinguda i presentació , a càrrec del Sr. Manel Jovells, 

president  de La Unió 
 Conferència a càrrec de la Dra. Begoña Roman, doctora en 
Filosofia i professora titular de la Facultat de Filosofia de la 
Universitat de Barcelona 

10.30 h.  Pausa cafè  
11.00 h.  Grups de treball d’anàlisi i debat: 
 
ü  Ètica del bon govern 
ü  Responsabilitat social corporativa en la gestió de persones 
ü  El model d’atenció a la dependència: punts forts i  febles 
ü  Aspectes ètics de la col·laboració publicoprivada  
 
13.30 h.  Conclusions dels grups de treball i cloenda, a càrrec de la Dra. 

Helena Ris, directora general de La Unió 
14.00 h.  Dinar institucional  

Preu de la inscripció:  95 € 
Preu de la 3a inscripció  i següents:  75 € 

L’àmbit de l’orientació al ciutadà des del bon govern de les 
organitzacions sanitàries i socials ha estat al llarg d’aquest 2012 una 
de les quatre línees transversals de treball de la Junta Directiva, i 
recull la visió i valors de La Unió com associació, tal com es va 
expressar en l’actual Pla Estratègic 2010-2015. 

Reflexionar sobre com hem de conduir les organitzacions sanitàries i 
socials, tenint en compte les necessitats canviants de les persones i 
aprofundir en la reflexió que ens proposa l’ètica de què significa el 
bon govern, en un marc que incorpora valors de responsabilitat, 
transparència i col·laboració, és la proposta d’enguany a la que La 
Unió convida a tots els associats a reflexionar i debatre. 
 
 
 
 
 

En aquest moment de grans dificultats per a les persones i el seu 
benestar, en el que es posa també en especial risc la sostenibilitat de 
les organitzacions sanitàries i socials, és quan segurament és més 
urgent fer una reflexió profunda des de l’ètica. A través d’aquesta 
nova mirada volem descobrir i reconèixer les bones pràctiques de 
responsabilitat organitzativa que ja són una realitat en les vostres 
entitats, per, seguidament, convidar-vos a un debat obert que ens 
permeti aprofundir i aprendre sobre valors i criteris que ens convé 
introduir en els òrgans de govern, en la gestió de les persones, en el 
servei a les persones depenents i en les experiències de col·laboració 
publicoprivada, per afavorir una millor expectativa de sostenibilitat i 
progrés. 
És per això que, al convocar-vos a aquesta  III Jornada Associativa de 
La Unió, ens proposem aprofundir plegats en el debat i la reflexió 
ètica en el marc de les organitzacions sanitàries i socials, i amb 
aquesta motivació, esperem molt sincerament la vostra presència i 
participació activa. 
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