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Benvinguda

Les organitzacions grans i referents com la nostra són 
complexes ja que hi intervenen molts actors que formen 
part d’una orquestra.  Per a un funcionament  excel·lent 
és necessari establir un sentit i una direcció amb un bon 
lideratge ètic. Els valors i l’ètica han de ser cabdals per 
poder establir el sentit que governa a la institució i per 
establir les prioritats a les decisions i a la governança.
 
La institució té l’obligació ètica de vetllar per tal 
d’aconseguir uns bons resultats en salut i sostenibi-
litat, tenir cura dels professionals, desenvolupar la 
responsabilitat social corporativa i ser curosa amb els 
pacients que atén, tot mantenint relacions adequades 
amb els proveïdors i diversos interlocutors. Tot això 
conflueix en un codi ètic, un codi de bon govern, un 
pla estratègic i en documents de bona pràctica clínica.
 
Però aconseguir una cultura ètica és molt més que això. 
Implica que es respiri un tarannà ètic que hauria de ser 
com un codi genètic de la institució, que ens hauríem 
de fer nostre. Al mateix temps, caldria sentir la necessi-
tat de compartir aquests valors i forma de fer i ser ètica. I 
per tot plegat, fa falta un lideratge ètic exemplar, forma-
ció, planificació i implantació d’estratègies que trans-
formin la institució en referent ètic amb marca pròpia.

Com a resposta a aquestes necessitats ha nascut a 
Althaia el Comitè d’Ètica Organitzacional que té, en-
tre altres, la funció d’establir una cultura ètica que 
potenciï els comportaments ètics. A més, vol ser un 
espai de reflexió referent per als dilemes que puguin 
sorgir al si de la institució, fer de pont entre la ves-
sant ètica i la gestió de la institució, i ser un espai 
d’acollida, acompanyament i guia per als professionals.
 
Per reflexionar sobre aquests temes, conèixer les nove-
tats del codi ètic i presentar el nou Comitè d’ètica Or-
ganitzacional ens reunirem el proper dia 24 d’octubre 
a la Sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu. A més, 
coneixerem de primera mà, i amb ponents d’elevat 
prestigi, quin és el marc ètic d’una organització, les 
experiències d’altres centres alhora que debatrem com
posar fil a l’agulla perquè el nou projecte iniciat sigui 
un èxit, contribueixi a transformar i potenciar la insti-
tució, fent-la més excel·lent i ètica del que ja és ara.
 
Us esperem, no hi falteu!

Moltes gràcies

Olga Rubio 
Presidenta del CEA
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08.45 h Confirmació assistència 

09.00 h Benvinguda i presentació 
 Manel Jovell, Assumpta Prat i Olga Rubio

09.15 h TAULA INAUGURAL
 Marcs ètics dins l’àmbit sanitari: dels del 

pacient, passant pels professionals i la ins-
titució

 Montserrat Esquerda

09.45 h PRIMERA TAULA
 Moderadora: Olga Rubio
 
 Novetats del nou Codi Ètic de la Fundació 

Althaia  
 Alfons Hervàs

 Cal una ètica institucional? Per  a què? Ob-
jectius, funcions i visions del nou Codi d’Ètica 
Institucional

 Jordi Nonell

 Experiència del Comitè d’Ètica Institucio-
nal a la Fundació Mollet

  Jaume Duran
 

10.30 h Debat 

11.00 h Descans i cafè

11.30 h SEGONA TAULA
 Moderadora: Mª José Navarro

 Cuidant persones: pacients i professionals 
‘Programa Libera Care: Per què? ‘

 Roger Ibañez

 Humanització dels espais assistencials
 Arrate Tamayo

 Presentació del projecte ‘Atenció segones 
víctimes’

 Teo Baeza

12.15 h Debat

12.30 h Presentació del vídeo ‘Deu anys de CEA a 
Althaia’

 

12.45 h Cloenda
 Ignasi Carrasco i Olga Rubio

Programa
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Inscripció

DIA I HORA
Dijous, 24 d’octubre de 2019

LLOC
Sala d’Actes Hospital Sant Joan 
de Déu – Fundació Althaia
Carrer Nou de Santa Clara, 63-65 
MANRESA

Es disposa de pàrquing al mateix edifici

INFORMACIÓ

Per formalitzar la vostra inscripció empleneu el formu-
lari adjunt.
 
La data límit d’inscripció és el 21 d’octubre de 2019

El cost d’inscripció és el següent:

• Professionals d’Althaia, estudiants i pacients: 10 €
• Professionals externs: 20 €

SECRETARIA

Ester Lapeña
Secretària del Comitè d’Ètica Assistencial 
Tel. 93 874 40 50  (extensió 2783)
elapenya@althaia.cat

Sol·licitada acreditació al Consell Català de Formació Mèdica 
Continuada 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ GOOGLE MAPS
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https://www.althaia.cat/formacio/inscripcions/inscripcionsobertes.aspx
https://www.google.com/maps/place/41%C2%B043%2714.8%22N+1%C2%B050%2711.9%22E/@41.720767,1.836636,18z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


Manel Jovells 

Director general. Althaia

Assumpta Prat

Directora d’infermeria. Althaia

Montserrat Esquerda 

Directora general. Institut Borja de Bioètica

Jaume Duran

Director mèdic. Hospital de Mollet

Alfons Hervàs

Director de Qualitat i Coneixement. Althaia

Roger Ibañez

Diplomat infemermeria. Divisió de Salut Mental. Althaia

Olga Rubio

Presidenta Comitè d’Ètica Assistencial.

Metgesa intensivista. Althaia 

Arrate Tamayo

Diplomada infermeria. Servei d’oncologia. Althaia

Teo Baeza

Diplomada en infermeria.

Cap de la Unitat de Qualitat. Althaia

Mª José Navarro

Cap d’unitat d’infermeria de l’ambit de la fragilitat i de la

Unitat d’Hospitalització a Domicili (UHaD). Althaia 

Ignasi Carrasco

Director assistencial. Althaia

Jordi Nonell

Director de Recursos Humans. Althaia

Comitè d’Ètica Assistencial

Ramon Rafat

Olga Rubio

Mercè Güell

Mª José Navarro

Marta Garcia
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