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2. Anàlisi interna 

5. Avaluació i control 

1. Anàlisi externa 

3. Definició línies 
estratègiques 

4. Implantació 
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Metodologia 

§  Grup de Treball:  
§  Junta Directiva: Joan Amigó, Jaume Duran, Esteve Picola, Xavier 

Mate, Carles Núñez, Josep M. Piqué i Josep Lluís Roselló  
§  Comité de Direcció: Cristina Aragüés, Xavier Baro, Josep M. Bosch, 

Joan M. Ferrer, Josep Fusté, Anna Riera i Helena Ris 

§  Sessions de treball amb: 
 

 
 

§  Revisió dels materials per altres membres de la Junta Directiva 
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Grup de Treball Comitè de Direcció  
§  2 de febrer de 2015 
§  23 de febrer de 2015 
§  11 de març de 2015 
§  25 de març de 2015 
§  8 d’abril de 2015 
§  22 d’abril de 2015 
§  1 d’octubre de 2015 

§  29 de maig de 2015 
§  9 de juny de 2015 
§  22 de juny de 2015 
§  14 de juliol de 2015 
§  14 de setembre de 2015 
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§  Fases del procés:   

1. Diagnòstic de situació  

2. Determinació de les línies estratègiques 

§  Jornada Associativa. Sessió de treball i aportacions a efectuar pels 
grups de treball 

§  Aprovació definitiva per la Junta Directiva 
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Metodologia 
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Diagnòstic de situació 

Determina els factors que afecten a la posició estratègica de La Unió.  
 
Anàlisi externa  

Determinació dels factors que afecten positiva (oportunitats) o negativament 
amenaces) a l’entitat i sobre els que no és possible influir-hi directament.  
 

Anàlisi interna  
Identifica dels aspectes positius (fortaleses) i negatius (debilitats) de La 
Unió i sobre els que és possible exercir-hi una influència directa. 
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1. Diagnòstic de situació (resum) 
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OPORTUNITATS 
§  Entorn econòmic i social 
§  Bona valoració del sistema de salut 
§  Increment de la demanda privada de serveis 

sanitaris i socials 
§  Existència de més informació (cada vegada 

més) 

FORTALESES 
§  Capacitat tècnica 
§  Credibilitat 
§  Institució no polititzada  
§  Model de governança de La Unió 
§  Algunes entitats associades amb gran 

reputació i capacitat d’influència 
§  Major capacitat del sector concertat per 

innovar i adaptar-se a les necessitats del 
pacient  

AMENACES 
§  Radicalització de les posicions ideològiques 

conservadores de drets adquirits anacrònics 
§  Demonització de la col·laboració públic-

privat 
§  Demagògia i confusió creixents 
§  Model sanitari català en risc 
§  Posició defensiva de l’administració pública 

més recalcitrant (la “casta” dels negociats 
administratius) 

§  Escenari econòmic de precarietat 

DEBILITATS 
§  Manca d’independència respecte a 

l’Administració  
§  Interessos divergents entre els associats 

§  Baixa capacitat d’influència i ressonància 
§  No comptar amb el ciutadà com aliat en la 

defensa del model 
§  Dificultats per posar en valor la col·laboració 

públic-privat  
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2. Determinació de les línies estratègiques 
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Diagnòstic de 
situació 

Establiment 
dels Eixos 
Estratègics 

Determinació 
de les Línies 
Estratègiques 

Revisió de la 
Missió de La 

Unió 


