
 

 
 

Societat Catalana de Gestió Sanitària  
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears  

CURS ACADÈMIC 2018-2019 

19 de setembre de 2018. De 17 a 19:00 h. 
Seu de l’ACMCB, Carrer Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Inscripcions 
És necessari confirmar la seva assistència emplenant aquest formulari. 
Per a més informació podeu enviar un correu electrònic a 
scgs@academia.cat 
 
Us recordem que aquesta és una sessió adreçada i gratuïta per als socis de la SCGS; per tal de 
ser-ne, només cal que sigueu membres de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i de Balears . Les persones interessades que no siguin sòcies caldrà que s’adrecin a la 
recepció per demanar la targeta d’accés a la sala i pagar un import per a no socis de 10 €.                     

 

17:00  

 

 

 

 

Taula rodona i debat posterior obert al públic. 

Presenta:  Manel Jovells. Director gerent de la Fundació Althaia de 

Manresa 

Rol directiu i comportament ètic. Aspectes que l’afavoreixen i 

riscos a tenir en compte.  Joaquim Erra, màster en bioètica per 

l’Institut Borja de Bioètica 

 Presentació del codi ètic de l’Institut Català d’Oncologia (ICO). 

Candela Calle, directora general de l’ICO 

 

 La visió ètica des de la governança i la gestió. Jaume Duran, 

gerent de la Fundació Sanitària de Mollet.  

 

 El codi i el compromís ètic dels professionals. Ramon Rafat, cap 

clínic d’Urgències d’Althaia.  

 

19:00 Conclusions i cloenda 

Dirigim organitzacions ètiques? 

En els últims anys és habitual sentir a parlar d’organitzacions ètiques. L’ètica té 

l’objectiu de promoure les qualitats positives i minvar al màxim l’efecte de les 

negatives. Per les institucions de salut, que busquem l’excel·lència en allò que 

oferim a les persones, esdevé un element clau per deliberar, decidir i actuar. 

Sabem també, que la percepció de trobar-se en una organització ètica genera 

confiança interna i externa i per tant adhesió i compromís professional. 

Ésser una organització ètica és una qüestió de voluntat i compromís amb el 

tema. S’ha fet i es fan moltes coses derivades d’aquesta voluntat i per això 

proposem compartir-ne algunes i ajudar-nos mútuament a avançar en aquesta 

línia.  

Si volem organitzacions ètiques, necessitem directius i comandaments ètics, i 

per això no és un tema complementari sinó nuclear per les persones que es 

dediquen al lideratge i a la direcció de les organitzacions. L’ètica, en aquest cas 

pren un caire transversal que afecta a tota l’organització en el seu mon intern i 

també en les seves relacions externes i aliances. 

En aquesta sessió, pretenem apropar-nos a l’ètica de les organitzacions, 

entreveure què cal per poder-nos identificar com a organitzacions ètiques i 

compartir algunes experiències concretes que afavoreixen aquesta realitat.  

 

Joaquim Erra 
Màster en bioètica   

 

https://goo.gl/forms/Xr3F4bhFzrdo7FzU2

