


A partir del Projecte +FUTUR, les organitzacions associades a 
La Unió es comprometen a impulsar les transformacions 
necessàries per millorar l’atenció sanitària i social a les 
persones.

Aquest projecte ha coincidit amb l’aparició de la COVID-19, 
l’impacte de la qual ha tingut, té i tindrà un impacte sanitari, 
econòmic, social i emocional que ens porta a rellegir reptes, 
incorporar aprenentatges i generar consensos. 

Ara és un moment clau per acompanyar les decisions del 
present, que marcaran el futur, i per reorientar estratègies 
perquè després res serà igual. 

IMPULSEM unes àrees d’acció prioritàries per acompanyar a 
les organitzacions a encarar el futur més proper.

ATERREM els canvis necessaris identificant palanques per 
transformar les organitzacions en una nova configuració del 
model d’atenció a les persones des de les organitzacions 
sanitàries i socials. 

ACCELEREM la transformació amb la implicació de tots els 
agents de les organitzacions des de la governança, la direcció, 
el compromís dels professionals, la participació de la de les 
persones i les seves famílies i atenen a l’entorn comunitari.

RECONEIXEM la tasca de totes les organitzacions que s’han 
adaptat i han contribuït.



IMPULSEM el projecte +Futur en els nous escenaris.

Roser Fernández, directora general de La Unió.

Josep Fusté, director tècnic del Projecte +FUTUR de La Unió.

ATERREM el projecte +Futur: Palanques per transformar les organitzacions amb una 

mirada oberta al món i encaix amb l’Agenda 2030.

Modera Abraham Orriols, periodista de TV3. Amb la participació del Comitè d’Impuls del 

projecte +FUTUR.

Oriol Fuertes, CEO de QIDA (Atenció domiciliària).

Anna Ribera, directora assistencial Hospital de Palamós, Serveis de Salut Integrats del 

Baix Empordà.

Mireia Sans, directora assistencial CAP Comte Borrell, CAPSBE.

Cristina Adroher, adjunta a la Direcció de Planificació i de suport a la gestió, Hospital 

Sant Joan de Déu d’Esplugues.

Maria Emília Gil, directora tècnica de la Fundació Unió.

ACCELEREM per transformar. Mostra d’experiències: Com s'han accelerat els canvis? 

Què s'ha de fer perquè es quedin?

Modera Eloi Vila, periodista. Presenta i dirigeix entre altres, el programa El cotxe i 

Primera Línia de TV3. 

Amb la participació dels agents de les organitzacions:

RECONEIXEMENT a les organitzacions

Enric Mangas, president de La Unió.

Hble. Sr. Pere Aragonès, vicepresident del Govern.
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Martí Parellada, membre del Consell de 

Govern de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Ignasi Riera, director d’Operacions Assistencials 

del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Assumpta Prat, directora d'Infermeria de la 

Fundació Althaia.

Rebeca Sánchez, membre del Consell de 

Famílies de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Núria Viñas, coordinadora Àrea Promoció 

a l’Autonomia i Atenció a la Dependència. 

Osona Acció Social. Consorci d’Osona de 

Serveis Socials

Xavier Lleixa, CTO de Digimevo.
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Amb la visió de l’Administració:

Oriol Amorós, secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Adrià Comella, director del Servei Català de la Salut.

https://www.uch.cat/comunicacio/activitats-101/webinar-iii-jornada-futur-ens-movem-x-les-persones-100.html
https://www.uch.cat/comunicacio/activitats-101/webinar-iii-jornada-futur-ens-movem-x-les-persones-100.html

