
Projecte +FUTUR

El Projecte +FUTUR impulsa els canvis transformacionals per avançar-nos als nous reptes, des de la governança i 
la direcció de les organitzacions sanitàries i socials incorporant la veu dels professionals i de les persones ateses.

Portal +Futur

Espai web organitzat de forma 
temàtica en les 8 àrees d’acció 
prioritàries del projecte que 
actua com a escenari de 
tendències en coneixement, 
experiències i recomanacions. 
Aquest 2022 impulsem tres 
grans àmbits: Atenció integrada 
– Salut digital i Humanisme –
Gestió per valor.

Referent

Publicació amb més de 15 
anys d’existència que recull la 
visió d’experts i agents del 
canvi sobre l’actualitat i les 
reformes necessàries amb 
la voluntat de generar estat 
d’opinió, amb una visió 
oberta i plural, mirant el 
futur amb una mirada oberta 
al món, en allò que pot 
contribuir a millorar la salut i 
el benestar de les persones. 

Cicle “Mirem el futur 

amb una mirada 

oberta al món

Impulsem sessions per conèixer les tendències 
internacionals, el debat amb l’administració i propostes 
pràctiques per aplicar els canvis per la transformació 
del model d’atenció a les persones des de les 
organitzacions sanitàries i socials. Durant aquest cicle, 
es realitzaran conferències d’experts internacionals, 
coneixerem experiències innovadores dels associats 
de La Unió, proposarem quins són els canvis sistèmics 
necessaris i es realitzaran recomanacions pràctiques 
per passar a l’acció. 

Jornada +FUTUR

Aquesta jornada anual s’ha 
consolidat com a trobada de 
referència pel sector. Aquest 
any pretén fer un pas més, 
visibilitzant la maduresa i 
l’impacte de la implementació 
del projecte +FUTUR. 
Destacarem com les entitats 
associades a La Unió estan 
actuant per avançar-se, amb 
experiències de transformació 
en les seves organitzacions.

Premis i reconeixements

Convocatòria d’experiències 
de transformació de les 
entitats de La Unió. Els 
finalistes reben promoció de 
la seva experiència a través 
dels canals corporatius i en el 
espais de participació i 
benchmarking de La Unió.

2007

2021

Aterratge compromisos Agenda 2030 

al sector de salut i social 

S’ha fet un treball de vinculació
de les àrees prioritàries del projecte 
+Futur amb els ODS. 33 
compromisos sobre els quals es 
compartiran bones pràctiques, 
s’establiran indicadors d’evolució, i 
s’identificaran elements de millora.

Relectura de reptes +FUTUR

La COVID-19 ens ha situat en un nou 
escenari, amb innovacions que s’han 
accelerat i noves preguntes que ens 
porten a reorientar el Projecte +FUTUR 
amb un impuls renovat per continuar 
mirant al futur amb una mirada 
oberta al món. Impulsem els canvis 
transformacionals per avançar-nos als 
nous reptes, des de la governança i la 
direcció, incorporant la veu dels 
professionals i de les persones ateses.

El Portal +FUTUR en xifres

+80

Publicacions i 
informes de 
referència

+40

Bones pràctiques 
SCIOHEALTH

+100

Experiències 
en vídeo

Amb la col·laboració de: 



Per dinamitzar el procés de relectura de reptes, es constitueix el Comitè d’Impuls del Projecte + FUTUR format 
per professionals amb iniciatives innovadores i que representen el futur de les organitzacions perquè incorporin al 
projecte una nova mirada, plural i aterrada als temps que venen

CRISTINA ADROHER

Adjunta a la Direcció de 
Planificació i de suport a 
la gestió de l’Hospital 
Sant Joan de Déu

CATERINA CHECA

Infermera gestora 
de casos a l’EAP 
Dreta de l’Eixample

ORIOL FUERTES

CEO de QiDA
(Atenció domiciliària)

XAVIER LLEIXA

Chief Technology 
Officer de Digimevo

ANNA RIBERA

Directora Assistencial 
Hospital de Palamós, 
Serveis de Salut 
Integrats del Baix 
Empordà

IGNASI RIERA

Director d’Operacions 
Assistencials del Parc 
Sanitari Sant Joan de 
Déu

REBECA SÁNCHEZ

Membre del Consell de 
Famílies de l’Hospital 
Sant Joan de Déu

MIREIA SANS

Directora CAP 
Comte Borrell, 
CAPSBE

El Comitè d’Impuls del projecte

Qui són

CARLES OLIETE

Referent tècnic del 
projecte +FUTUR

Acció +Futur



Fer +Futur és 
fer Pla de salut

Projecte +FUTUR alineat amb el Pla de Salut 

El Pla de salut de Catalunya 2021-2025 aporta la visió del sistema i 
s’articula sobre quatre grans estratègies sorgides de les prioritats 
detectades en la salut poblacional i en el sistema de salut.

El Projecte +FUTUR aporta la visió de les organitzacions i ha 
dibuixat unes Àrees d’Acció i uns temes prioritzats a partir dels  
aprenentatges de la COVID-19.

Hi ha un encaix entre les estratègies i eixos del Pla de salut i les 
accions que es desenvolupen el projecte +FUTUR. 

Compromís de les organitzacions amb les polítiques públiques de salut

Les organitzacions de La Unió podem col·laborar en la implantació del Pla de Salut des de l’evidència en 
els àmbits que afecten la provisió dels serveis i des de voluntat de transformació de les organitzacions.

La contribució es fa identificant projectes demostratius que permeten visualitzar que és possible 
implementar-ho, avaluar-ho, definir un marc comú, i escalar-ho.
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Relectura de reptes COVID19 i Agenda 2030



Implementació 
Integració 
Assistencial

Exemples d’acció +FUTUR que contribueixen amb el Pla de salut 

Posem dos exemples de temes en marxa del Projecte +FUTUR 
que tenen forta relació amb la estratègia 3 del Pla de salut 

Checklist d’autoavaluació sobre 
integració assistencial a les 
organitzacions sanitàries i socials.

Study Tour per conèixer experiències 
avançades  a nivell internacional 
(Nottingham 8-9/6/2022).

Taller de definició d’accions per 
reforçar la implementació a partir dels 
resultats del checklist i les experiències 
de les organitzacions més avançades 
(14/7/2022).

Activitats de benchmarking.

Generació de projectes demostratius 
amb entitats implicades, amb 
acompanyament d’eines de gestió del 
canvi.

Treball amb el CatSalut per col·laborar 
en adaptar els instruments de 
contractació, contraprestació 
econòmica, informació, avaluació i 
governança territorial.

Avaluació i conclusions per al pla 
d’escalada.

Atenció 
Domiciliària 
Integrada

Taller d’experiències amb participació 
de l’àmbit sanitari i social i món local.

Decàleg per a la implementació de 
l’Atenció Domiciliària Integrada (ADI).

Study Tour per conèixer experiències 
avançades  a nivell internacional 
(Nottingham 8-9/6/2022).

Selecció d’un projecte demostratiu 
liderat per entitats associades en un 
territori determinat.

Treball amb l’Agència d’Atenció 
Integrada Social i Sanitària per 
col·laborar en adaptar els instruments 
de contractació, contraprestació 
econòmica, informació, avaluació i 
governança territorial.

Avaluació i conclusions per al pla 
d’escalada.


