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“Les DPOs a debat”

La setena per l'esquerre és Simone Weil 
(1909-1943), autora de La gravedad y la 
gracia i altres obres de filosofia i política.

 “Un professional és aquell que és capaç de fer una promesa d’ajuda, de 
mantenir aquesta promesa, i fer-ho en el millor interès del pacient. Ser un 
professional és acceptar la confiança que el pacient ens ha de donar com un 

imperatiu moral.” 

Edmund Pellegrino.  



Aquesta  frase ens recorda dos pilars  bàsics  de la  nostra  tasca diaria,  el  concepte
d’ajuda i la confiança dipositada en el professional. Amb aquest punt de partida, volem
convidar-vos a reflexionar sobre un dels aspectes que genera més controvèrsia en els
equips i amb les institucions, la Direcció Per Objectius.  

En  aquesta  jornada  us  proposem  una  anàlisi  d’aquesta  qüestió  des  de  diferents
perspectives i disciplines, com l’ètica, l’economia de la salut, la medicina i la infermeria. 

Pretenem  analitzar  com  les  DPOs  ens  poden  influir  en  la  pràctica  diaria.  Podem
considerar els indicadors existents com una eina per avaluar els professionals? Com
pot  condicionar  al  professional  el  fet  de  lligar  aquests  indicadors  a  uns  incentius
econòmics? Aquests incentius són sempre econòmics? Podem considerar que generen
conflictes  d’interessos?  Podem  imaginar  altres  maneres  d’avaluar  la  tasca  dels
professionals? Per què es pot pensar que cal aquesta avaluació? El complir amb els
objectius pot condicionar-nos a deixar de fer altres coses?

En aquest camí ens acompanyaran: 

- Núria Fabrellas. Infermera i professora d'Infermeria a la UB. 

- Jose Martín Martín. Professor d'Economía de la Universidad de Granada i professor 

asociat de l'Escuela Andaluza de Salud Pública. 
- Javier Padilla. Metge de família i comunitat; màster en Salut Pública i en Economía de 

la salut. Co-autor del blog "médico crítico". 
- Marcel Cano. Filòsof i professor d' Ètica de la UB. 

Prèvia a la jornada, volem obrir un procés de reflexió que permeti enriquir encara més 
el debat. Es tractarà d’un debat virtual que s’iniciarà el dia 30 d’octubre. 

La jornada es realitzarà a la Sala d’Actes de Cotxeres de Sants i s’iniciarà a les 16h de 
la tarda finalitzant a les 20.00h: 

 16.00h - Presentació de la jornada a càrrec del president del Focap Manel Anoro

 16.15h- Ponències 

 17.30h- Descans

 18.00h- Debat

 20.00h- Cloenda

Recorda! 



Debat virtual amb inici el 30 d’octubre 

Jornada presencial el 12 de Novembre 2015

Centre Cívic Cotxeres de Sants  

Plaça Bonet i Muixí nº7, 08014 Barcelona

Inici 16h
Finalització 20.00h.

Pots fer la teva inscripció aquí 

Per a qualsevol dubte/comentari, estem disponibles a través del correu 
focap2009@gmail.com 

mailto:focap2009@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/19qRKhxH94iTr1ydDc_4edQrVUyzQuzigJvC2QSFmyxY/viewform?usp=send_form
http://www.cotxeres.org/

