
X Jornada Associativa
4 de desembre, de 10.30 a 14h 

CaixaForum Girona, Fontana d’Or

#XJornadaAssociativa l @uchcat

Ens trobem davant d’una societat en procés d’actualització dels seus 
consensos per l’impacte d’una nova jerarquia de valors. Aquest nou model de 
societat, forjat per l’encreuament de variables tan diferents com l’increment 
de l’esperança de vida, l’impacte de la digilització, les infinites possibilitats de 
comunicació existents, els nous models de família i la multiplicitat de projectes 
vitals, la crisi climàtica, la necessitat d’igualtat efectiva plena dels individus, 
l’empoderament d’una ciutadania cada cop més exigent, el llistat de passius 
i actius de la globalització, i un llarg etcètera de causes, requereix esforços 
permanents d’actualització i posada al dia de les organitzacions i entitats que 
vulguin continuar servint-la.

Som un conjunt d’organitzacions de persones que es mouen per les persones. 
Rumb clar: avançar-nos al futur. Veles desplegades cap al nostre objectiu: 
atendre i cuidar les persones el millor possible, i  timó  ferm per conduir les 
transformacions necessàries, amb una mirada oberta al món.

I ho fem enfortint i renovant el compromís amb bon govern i la gestió eficient, 
amb els nous valors professionals i l ’abordatge humanista,  i la convicció que 
aquesta és la nostra contribució a la millora de la salut i el benestar de les 
persones.

Durant la Jornada donarem a conèixer aquest compromís en forma de 
Manifest. Amb les organitzacions parlarem de com aquesta nova societat ens 
interpel.la en el nostre dia a dia. Tot ben cuinat, de la mà dels experts.

Això només per obrir boca, no et perdis el programa.

Una nova societat, una Unió més compromesa



118ena. Assemblea General d’Associats

Benvinguda, a càrrec de Roser Fernández, directora general de La Unió

Conductor, Josep Martí, periodista

Calling for 44è Congrés Mundial d’Hospitals Barcelona 2020
Jaume Duran, comissionat de la Junta Directiva d’Afers Internacionals
Anna Riera, directora d’Afers Internacionals

Conferència Una nova societat, una nova cuina 
Toni Massanés, gastrònom i director general de la Fundació Alícia

Pausa networking i cafè 

Conversa Una nova societat, una Unió més compromesa
Modera: Josep Martí
Eusebi Cima, president del Consorci Sanitari de Terrassa
Anna Ribera, directora assistencial de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà

Presentació del Fòrum de Governança Albert Oriol Bosch
Ressenya personal, Xavier Trias i Helena Ris

Cloenda
Lectura del manifest Una nova societat, una Unió més compromesa
Enric Mangas, president de La Unió
I. Sra. Marta Madrenas, alcaldessa de Girona

Dinar institucional (opcional i inclòs)

10.40 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30 – 11.45 

11.45 – 12.45

12.45 – 13.00

13.00 –13.30

13.30 –15.00

10.30 –10.40

9.30 –10.30

X Jornada Associativa
4 de desembre, de 10.30 a 14h 

CaixaForum Girona, Fontana d’Or

Preu de la inscripció: 100€

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

Aforament limitat

Per realitzar la inscripció on-line feu click  aquí

Com arribar a  Carrer dels Ciutadans, 19, 17004 Girona

#XJornadaAssociativa l @uchcat

9.00 – 9.30 Recepció i cafè

https://www.uch.cat/comunicacio/activitats-101/jornada-associativa-de-la-unio-100.html
https://goo.gl/maps/zkaMf9JWeAB2YamB9

