


LA GESTIÓ DEL COMPROMÍS... 
I ARA QUÈ?

Arrenquem una nova jornada amb el lema la Gestió Importa, que, sota el títol La 
gestió del compromís... i ara què? pretén analitzar una situació complexa en la gestió 
de persones en el marc de les nostres organitzacions, que després de les mesures que 
s’han hagut de prendre a causa de la crisis econòmica, ha quedat molt afectada pel 
que fa als criteris i instruments, però que ha de seguir constituïnt un element 
fonamental del futur de les nostres organitzacions. 

Sense cap mena de dubte, el compromís professional és un dels elements claus en 
l’èxit de les organitzacions, que cal gestionar adequadament, més encara en aquests 
moments. En el decurs de la jornada comptarem amb destacats experts i coneixedors 
de la gestió de les persones. Així mateix, tindrem l’oportunitat de conèixer d’aprop 
experiències de gestió en tots els àmbits  laborals que pretenen treballar en el reforç 
del compromís professional, i analitzarem quins han estat els elements i conductors 
que les han conduit a l’èxit.

Aquesta es una bona oportunitat per debatre, un any més, sobre aspectes 
trascendents que afecten a la gestió de les nostres organitzacions i la manera com, des 
de la nostra mirada professional, podem aportar eines i donar resposta als reptes que 
ens planteja el futur. 

Pere Vallribera i Pau Pomar
Societat Catalana de Gestió Sanitària

(*) Pendent de confirmació

INSCRIPCIONS

Confirmar assistència per correu electrònic  a la Societat Catalana 
de Gestió Sanitària scgs@academia.cat indicant nom, cognoms, empresa o centre, càrrec i DNI.

PROGRAMA

9:00-9:15 h. INAUGURACIÓ

Àlvar Net. President de la Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. (*)

Enric Mangas. President de la Unió Catalana d’Hospitals

Manel Farré. President del Consorci Sanitari i Social de Catalunya

Pere Vallribera. President de la Societat Catalana de Gestió Sanitària

9:45-11:00 h. CONFERÈNCIA:

Presentador:

Pau Gomar, Responsable Recursos Humans i membre de la Junta Directiva de la SCGS

VISIÓ SOCIOLÒGICA DE L'ESTAT ACTUAL DEL QUE EN DIEM "COMPROMÍS 

PROFESSIONAL" I QUINS SERIEN ELS EIXOS A TENIR EN COMPTE PEL FUTUR”

Joan Quintana

Director de l’Institut Relacional. Psicòleg coach acreditat pel Col·legi Oficial de Psicòlegs 

de Catalunya

10:00-11:00 h. 1a TAULA D’EXPERIÈNCIES: 
EQUIPS PROFESSIONALS (5): 

EXPERIÈNCIES D’ÈXIT EN LA GESTIÓ DEL COMPROMÍS AL SECTOR SANITARI

11:00-11:30 h. PAUSA CAFÈ

11:30-12:30 h. 2a TAULA D’EXPERIÈNCIES: 
ORGANITZACIONS (5): 

EXPERIÈNCIES D’ÈXIT EN LA GESTIÓ DEL COMPROMÍS AL SECTOR SANITARI

12:30-13:30 h. CONCLUSIONS DE LES EXPERIÈNCIES 
PRESENTADES: FACTORS COMUNS D’ÈXIT

LA GESTIÓ DEL COMRPOMÍS PROFESSIONAL AL SECTOR SALUT:
BALANÇ I NOVES PERSPECTIVES

Jordi Garriga. Soci, director general d’E-Motiva

13:30 h. CLOENDA


