
Les dones representen el 70% de les persones que treballen al sector salut i social. En canvi,
quan posem la mirada en les funcions de responsables, comandaments i persones directives,
aquests percentatges s’inverteixen. 

El sector salut, igual que ho està tota la societat, es troba immers en un moment de canvis cada
vegada més ràpids i profunds, que hauran de suposar una transformació en les organitzacions.
Aquests nous paradigmes caldrà que vinguin acompanyats de nous estils de lideratge, amb
més participació, inclusió, col·laboració, consens i sensibilitat cap a les diferències. 

En aquesta jornada es reflexionarà sobre les causes de la baixa presència femenina en els
àmbits de decisió, les barreres que ho impedeixen i què cal fer per assolir la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones al sector salut i social.

JORNADA 
LIDERATGE EN FEMENÍ 
AL SECTOR SANITARI I SOCIAL

Dimarts 18 de gener del 2022 | De 17 a 19h | Videoconferència

Moderador: Dr. Ramon Cunillera, President de la Societat Catalana de Gestió Sanitària.
Mònica Ballester, Vocal de la junta de la Societat Catalana de Gestió Sanitària.
Vanesa Garcia, Responsable d'Igualtat de l'ICS.
Pilar Rol i l'Elena de la Campa, Directora Executiva del CSC / Directora Àrea de
Professionals i Relacions Laborals de La Unió.

Moderadora: Roser Fernández, Directora General de la Unió.
Candela Calle, Metgessa. Directora General de l'Institut Català d'Oncologia.
Beatriu Bayés, Metgessa. Directora de l'Institut de Nefrologia i Urologia de l'Hospital Clínic
de Barcelona.
Iolanda Lejardi, Infermera. Directora gerent de l'Institut Català de la Salut.
Alba Brugués, Infermera. Adjunta a direcció-gerència CASAP.
Jose Antonio Muñoz-Moreno, Psicòleg clínic i de la salut de la Fundació Lluita contra la
Sida. Membre del Grup de Treball de Dones i Ciència del Campus Can Ruti.

PROGRAMA

17.00 h – 17.10 h | Benvinguda 

17.10 h – 17.45 h | 1ª Taula Rodona: La presència femenina a les estructures 
de gestió: situació actual

17.45 h – 18.45 h | 2ª Taula Rodona: Lideratge i gestió sanitària: on són les dones?

18.45 h – 18.55 h | Torn obert de preguntes
18.55 h – 19.00 h | Tancament de l'acte


