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El perquè de la sessió

El Projecte +FUTUR de La Unió dibuixa un escenari 
de tendències i unes àrees d’acció prioritàries per 
acompanyar els canvis transformacionals de les 
organitzacions sanitàries i socials de cara al futur més 
proper.  En el marc d’aquest projecte, des de 
l’octubre de 2019 s’ha celebrat un cicle de sessions al 
Palau Macaya amb l’objectiu d’impulsar, mitjançant 
l’intercanvi de coneixement, el debat i la comparació 
d’experiències, els canvis necessaris en la provisió 
dels serveis en una nova configuració del model 
d’atenció a les persones des de les organitzacions 
sanitàries i socials. 

Aquestes activitats es van veure interrompudes 
sobtadament per la COVID-19 i es va haver d’ajornar l’Acte 
final obert al públic. Però la nova situació ha portat que en 
pocs mesos s’han produït canvis sense precedents en la 
manera de prestar atenció a les persones, i les 
organitzacions s’han adaptat per donar el màxim en una 
situació d’emergència. L’esforç extraordinari de les 
organitzacions que atenen les persones afectades, malgrat 
la tensió i el patiment, també ens dona l’oportunitat de ser 
testimonis dels canvis transformacionals que pronosticàvem 
amb el projecte +FUTUR i ens empeny al deure d’explicar-ho 
a la ciutadania. 

Les claus de la sessió són: 

• BLOC 1. Presentar els resultats del Cicle de Fòrums +FUTUR i posar en valor quines tendències s’han accelerat amb 
la Covid-19.

• BLOC 2. Visualitzar què han fet els agents que conformen les organitzacions sanitàries i socials per donar resposta 
a les necessitats generades per la Covid-19. 



Sessió de tancament Cicle de Fòrums +Futur al Palau Macaya

Sessió que forma part de la col·laboració institucional 
entre La Unió, associació integrada per més de cent 
entitats sanitàries, socials i d'atenció a la dependència, que 
agrupen més de 400 centres i a uns 60.000 professionals i 
la Fundació Obra Social La Caixa, que a través de la 
convocatòria de projectes de reflexió del Palau Macaya, vol 
fomentar el diàleg al voltant del desenvolupament humà i 
la sostenibilitat, i potenciar els actors socials implicats.

És una sessió per socialitzar al públic en general el valor 
de les organitzacions sanitàries i socials i transmetre el 
missatge que davant de la pandèmia, les organitzacions es 
transformen per donar la millor atenció a les necessitats de 
les persones. Es presentaran testimonis dels diferents 
agents que formen les organitzacions, explicant com s’han 
adaptat per fer front a la pandèmia i com d’aquí en podem 
treure aprenentatges de cara al futur.

La sessió també comptarà amb una primera part de recapitulació de conclusions del conjunt de sessions del Cicle de 
Fòrums +FUTUR de la convocatòria de Palau Macaya.



BLOC 1 – Conclusions del Fòrum +FUTUR 

Presentació de les conclusions del Cicle de Fòrums +Futur per actualitzar les tendències, els propòsits i compromisos que 
reflectirà la transformació del model d’atenció a les persones en clau de futur i amb una orientació de resultats en el 
marc de la realitat del context social, econòmic i institucional de Catalunya marcat per la Covid-19.

Roser Fernández, directora general de La Unió Josep Fusté, director del projecte +FUTUR de La Unió



BLOC 2 – Testimonis de com les organitzacions 
han donat resposta a la COVID-19 

1. La perspectiva poblacional: què sabem, 
responsabilitats individual i col·lectiva 

Antoni Trilla. Consorci Hospital Clínic de Barcelona, 
Universitat de Barcelona i membre del Consell 
Científic Assessor de la Fundació Unió

2. La reorganització estructural dels centres 
amb els plans de contingència

Gemma Craywinckel. Fundació Gestió 
Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

3. Treball en equip i lideratge per promoure la 
interdisciplinarietat centrada en les necessitats 
de les persones

Ignasi Carrasco, Althaia, Xarxa Assistencial 
Universitària de Manresa

4. Els professionals, amb compromís amb el 
centre i la persona a primera línia

Mireia Subirana, Corporació Sanitària Parc Taulí

5. La Xarxa d’associats de La Unió es mou per les 
persones

Intervencions breus de professionals de diferents línies 
de serveis  d’atenció primària, atenció sociosanitària, 
salut mental, hospital atenció domiciliaria i residencies.

6. Les persones i la complicitat de la societat

Oscar Camps, Open Arms

Modera Núria Terribas, membre del Consell Científic Assessor de la Fundació Unió. 



Sessió online.

S’enviaran les credencials una vegada feta la inscripció. 

Inscripció

#FòrumsMésFutur

https://www.uch.cat/mesfutur/noticies/

