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Driving the future

ACTUAR X AVANÇAR-SE

The best way to predict the 
future is to create it

Abraham Lincoln

Mirant el futur amb una mirada oberta al món



Amb el projecte +Futur, les organitzacions associades a La Unió es comprometen 
a impulsar les transformacions necessàries per cuidar i atendre millor les persones.

Per conduir aquest viatge cap al futur de la vostra organització, des de la Fundació 
Unió us ajudem a traduir en valor el projecte col·lectiu, creant un espai de reflexió 
perquè els líders de l’organització (òrgans de govern, línia executiva i funcional) 
puguin establir complicitats en l’anàlisi i la intervenció estratègica. 

Des d’una visió integral de la vostra organització, us acompanyarem a avançar-vos 
als elements d’entorn i afavorir la consecució de canvis competitius i el guany en 
sostenibilitat i legitimitat social orientat a la millora de l’atenció a les persones.

Amb el programa d’acompanyament directiu Driving the  future, la Fundació 
Unió, construïm amb vosaltres els reptes d’aquest viatge.

El +FUTUR és avui

A QUI 
VA DIRIGIT

Òrgans de govern

Direccions executives i funcionals

QUÈ APORTA 
EL PROGRAMA 

Motor de transformació de l’organització

Contextualització de tendències del sistema en l’organització

Creació de compromís i lideratge

Participació i cohesió interna

Impuls de drivers de canvi

Generació de reptes creatius

Full de ruta estratègic

METODOLOGIA Dinàmica participativa amb acompanyament facilitador.

Metodologies de pensament estratègic, innovació i co-
creació (future thinking, desing thinking, SCRUM, 3D, team 
building...).

Programa adaptat a cada entitat d’acord amb el seu context 
organitzatiu.

Programa amb tres mòduls opcionals (4 hores mínim per al 
primer).

MÒDULS
DEL PROGRAMA

1 2 3

Quins són 
els nostres 

reptes?

Com fer 
les accions 

prioritàries de 
transformació**?

Com avancem 
en la implantació 

de les 
actuacions, 

progrés i 
avaluació?

Future thinking
Team Building

Design thinking
SCRUM, 3D

Seguiment
Validació - Correcció

(*) Inclou debat sobre l’estat dels temes d’entorn en el moment

(**) Mòdul segmentable per Focus d’Acció

PRODUCTES 
LLIURABLES

Per a cada mòdul es lliuraran els materials documentals 
personalitzats utilitzats i creats en el transcurs de les sessions 
participatives. En conjunt conformaran el Pla +FUTUR de 
l’organització.

Quins són els 
nostres reptes?

Com fer les accions 
prioritàries de 

transformació**?

Com avancem en la 
implantació de les 

actuacions, progrés i 
avaluació?Informe d’actualització 

de situació d’elements 
d’entorn de sistema

Escenari de tendències

Mapa de Focus d’Acció 
+FUTUR

Reptes de transformació

Definició d’actuacions 
prioritàries

Recomanacions des de 
l’experiència i coneixement 
expert

Solucions prototipades per 
a Focus d’Acció

Actuacions d’acceleració

Indicadors clau (KPI’s)

Quadre de seguiment KPI’s

Informes de validació de 
progrés

Propostes de millora 
d’implantació

PRESSUPOST Per acordar amb cada entitat interessada segons programa 
escollit i context organitzatiu.

Contractació mínima mòdul 1. Els mòduls 2 i 3 són opcionals.

El mòdul 2 es pot dividir en diversos mòduls. Pressupost en 
funció del nombre i tipologia de Focus d’Acció a treballar.


