
Cicle Mirem el futur
amb una mirada 
oberta a món

Les organitzacions sanitàries i socials tenim el repte d'anticipar-nos a les 
transformacions tecnològiques i socials i garantir una resposta adequada, 
sostenible i equitativa. Amb el projecte +FUTUR acompanyem a les 
organitzacions a encarar el futur més proper. I amb la nostra aposta 
internacional volem fer-ho mirant el que passa al món aportant la nostra 
experiència i aprenent d'allò que funciona a altres països.

Aquest cicle, que culminarà amb la IV Jornada + FUTUR Ens Movem per les 
Persones, és un pas més per avançar cap a la implementació real de les 
transformacions identificades a la Relectura de reptes +FUTUR. 

S'abordaran les últimes tendències, amb experts internacionals, càrrecs de 
l'administració i referents del nostre entorn.

El format de les sessions vol respondre a tres qüestions:

1. És possible? Com estan abordant altres països les transformacions amb 
una anàlisi comparada o una experiència concreta de bona pràctica.

2. Ho volem fer? Compromís de les Administracions en impulsar els canvis 
sistèmics per facilitar aquestes transformacions.

3. Ho podem fer? Aplicació en el nostre entorn, d'acord amb les experiències 
existents i l'elaboració de recomanacions +FUTUR per ser implementades 
en les organitzacions.
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https://www.uch.cat/documents/relectura-de-reptes-futur-v2.pdf


Cicle Mirem el futur amb una mirada oberta a món

Atenció domiciliaria integral, sanitària i 
social

13 de gener de 2022
Com situar el domicili com una opció preferent en un 
context caracteritzat per l’envelliment de la població i 
el respecte per les preferències de la societat actual. 
Presentació del Decàleg de propostes per a l’acció de 
La Unió, que inclou solucions d’altres països, 
necessitats actuals i de futur, i des del compromís de 
totes les entitats d’avançar-nos a les polítiques 
públiques de salut. 

Integració assistencial

Abril de 2022
Com promoure el treball en xarxa proper al territori, 
fent efectiu un model que permeti sumar recursos, 
coneixement i expertesa. Cal un treball conjunt i 
bona coordinació entre tots els dispositius i 
professionals implicats en el procés d’atenció de la 
persona, en totes les seves dimensions i moments.

Green hospitals

Juny de 2022
Com transformar el sector salut i social per contribuir 
a la construcció d'un futur saludable, tant per a les 
persones com per al planeta. El repte és convertir les 
organitzacions sostenibles i implantar criteris de 
Responsabilitat Social, en línia amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) i de l'Agenda 
2030 de les Nacions Unides.

Atenció sanitària integrada a les residències

Maig de 2022
Com fer efectiu el desplegament d’un model d’atenció 
sanitària integrada a l’àmbit residencial, que tingui en 
compte els itineraris assistencials de les persones en 
diferents moments, i proper a la comunitat. 

Organitzacions segures 

Setembre de 2022

Com garantir la seguretat dels pacients i recuperar la 
confiança dels ciutadans. Per això, cal posar en valor 
models organitzatius innovadors del nostre entorn i 
a nivell internacional per establir processos més 
robustos i eines per incorporar la qualitat i la 
seguretat a la cultura de les organitzacions.

Intel·ligència artificial i humanisme

Novembre de 2022
Com encaixar l’aplicació de la intel·ligència artificial 
en l’assistència amb la humanització de l’atenció 
centrada en la persona. L’ètica de la tecnologia és 
aconseguir la incorporació de les innovacions tenint 
en compte l’opinió, les preferències i la participació 
de les persones. 

IV JORNADA + FUTUR 
ENS MOVEM X LES PERSONES

Octubre de 2022

Una jornada de referència del sector arriba a la quarta 
edició i aquest any pretén fer un pas més, visibilitzant la 
maduresa i la implementació del projecte +FUTUR. Es 
mostrarà com les entitats associades a La Unió estan 
actuant per avançar-se, amb experiències de 
transformació en les seves organitzacions treballant 
amb un peu al futur.

Accedeix al Portal +FUTUR
mesfutur.uch.cat

@uchcat
#MésFuturUCH

Reserva’t l’agenda

Properament inscripcions 
obertes

https://www.uch.cat/index.php?md=articles&accio=mostra&id=19513&vista_previa=28358ad4e37b54528d3b4df82d5a99f1&lg=cat
https://mesfutur.uch.cat/
https://mesfutur.uch.cat/
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