
                                 
 

 
NOTA DE PREMSA 
 

 

La Unió entrega els seus Premis a la 
Innovació en Gestió 

 
Barcelona, 12 de desembre de 2014-. L'Assemblea General d'Associats de La Unió 
de l’11 de desembre va acollir l'entrega de la cinquena edició dels Premis La Unió a 
la Innovació en Gestió. Aquests guardons responen a la voluntat de l’associació 
empresarial de reconèixer i atorgar valor al treball de les organitzacions sanitàries i 
socials en aplicar innovacions a la gestió de les seves institucions, de destacar el valor 
que aporten en la gestió de les persones i de premiar les innovacions que es 
tradueixen i impacten positivament en resultats per als ciutadans.  
 
Els premis van ser entregats per Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i 
Coneixement –qui va presidir l’acte de cloenda de l’Assemblea–, Lluís Bachs, 
president del Parc Sanitari Pere Virgili, Manel Jovells i Helena Ris, president i 
directora general de La Unió. Joan Maria Ferrer, director d'assessorament, 
consultoria i serveis a l'associat de La Unió, va ser l'encarregat d'anunciar els premiats. 
 
En la categoria d'Eficiència i Sostenibilitat, els guardonats van ser els següents 
projectes: 

• 1er. Premi: IDC Salut, per "Integració de la plataforma de compres en el 
procés assistencial".  

• Finalista: Consorci Sanitari del Garraf, per "Incrementant l'eficiència del 
procés quirúrgic. Implantació de la metodologia LEAN en l'àrea quirúrgica".  

 
En l'apartat de Gestió dels Professionals, es va premiar a: 

• 1er. Premi: EBA Vallcarca, per "L’accés a la informació com a base de 
l’excel·lència assistencial. Canviant paradigmes".  

• Finalista: Fundació Pere Mata/Pere Mata Social, per "Avaluació de 
competències professionals".  

 
En la modalitat de Gestió Assistencial de les Persones, els premis van ser per a: 

• 1er. Premi: Consorci Sanitari de l’Anoia. Hospital d’Igualada, per 
"Recuperació en cirurgia protèsica de genoll i de maluc".  

• Finalista: Parc Sanitari Sant Joan de Déu, per "Programa pilot d’atenció al 
pacient crònic complex en salut mental".  

 
 
 
Gabinet de premsa  
Andrea Gil-Bermejo 93 285 19 19 / 610 20 54 85 
Cristina Aragüés 93 552 92 10 / 648 09 19 15     
www.uch.cat - @uchcat 

 


