
La Unió organitza la III Jornada del Consell del Sector d’Activitat Privada, amb l’objectiu d’oferir un
espai de reflexió sobre els canvis que han transformat la societat i que impliquen grans transformacions
del sector sanitari, exigint noves maneres de fer.

Sota el paraigües del projecte +Futur de La Unió, amb el lema Mirant el futur: Les transformacions que
venen. Reptes i oportunitats, la jornada dedicarà una taula de debat a la transformació digital
orientada al ciutadà, un fet inevitable que suposa transformacions que impacten en l’accés a la
informació, a la publicació de dades de salut, al seguiment del propi expedient per part dels ciutadans,
entre d’altres efectes. La segona taula es destinarà a presentar quatre experiències, de diferents
organitzacions sanitàries, sobre els plans de transformació per a l’abordatge integral de la persona.
Per començar comptarem amb el conferenciant Lluis Soldevila, que ens traslladarà una dosi de
motivació per afrontar la realitat i els canvis que venen, amb tècniques aplicables al dia a dia.

III JORNADA DEL CONSELL DE SECTOR D’ACTIVITAT PRIVADA

27 de març de 2019, de 9.30 a 14.00 h

Sala d’Actes de la Fundació Puigvert (Carrer de Cartagena, 340-350, Barcelona)

Mirant el futur: Les transformacions que venen 
Reptes i oportunitats

9.00 – 9.30 Recepció d’assistents

9.30 – 9.45 Inauguració de la jornada, a càrrec de:

Roser Fernández, directora general de La Unió
Carles Núñez, vocal-president del Consell de Sector d’Activitat Privada de La Unió

9.45 – 10.30 Conferència inaugural, a càrrec de Lluís Soldevila, formador i consultor en actituds
d’alt rendiment

10.30 – 11.00 Pausa cafè

11.00 – 12.15 Taula 1: Actuar per avançar-se. Transformació digital orientada al ciutadà
Moderador, Joan Barrubés, soci director d’Antares Consulting

Francesc Garcia Cuyás, adjunt a la Direcció Mèdica de l’Hospital Sant Joan de Déu.
Álex Rubies, responsable de Comunicació de Barnaclínic, del Grup Hospital Clínic
Pol Pérez, coordinador de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions del Departament de Salut

PROGRAMA



Comitè Organitzador:

Com s’hi arriba 

Quota inscripció:

25 € Entitats associades a La Unió

30 € Entitats no associades a La Unió
Preu especial als Estudiants, 10 €
Secretaria Tècnica de la Jornada
Informació 93 209 36 99

Per realitzar la inscripció on-line: 

Feu clic aquí 

• Carles Loran, adjunt a la Direcció de Barnaclinic
• Isabel Pujol, cap d'Administració d’Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa
• Carles Núñez, director general de la Corporació Fisiogestión
• Anna Riera, directora de Participació Associativa de La Unió
• Mercè Estrem, Secretaria Tècnica Sanitària de La Unió

Podeu seguir la sessió a @uchcat #mirantelfuturUCH

Pàrquings més propers:

• Saba Hospital Sant Pau (Carrer del Mas Casanovas, 74)
• P.B: SM Avinguda Gaudí (Carrer de Cartagena, 317)

12.15 – 13.30 Taula 2: Actuar per avançar-se. Experiències de plans de transformació de
diferents organitzacions sanitàries
Moderadora, Julia Sesmilo, responsable de Gestió de Mútues del Grup Sagessa

Assessors de Salut, a càrrec de Francesc Pol, director general adjunt. Corporació
Fisiogestión
Transformem l’atenció al client. Introducció a l’Espai Pacient, a càrrec d’Isabel
Pujol, cap d'administració. Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa.
Evolució des de la suma d’hospitals a un model sanitari, a càrrec de Xavier
Mate, director territorial Quirónsalud Barcelona-Vallès
Patologia digital. Una transformació assistencial en l’entorn hospitalari, a
càrrec de Joan Sau, director de projectes i processos. Synlab.

13.30 Conclusions i cloenda, a càrrec de:

Josep Fusté, director d’anàlisi econòmica, estudis i prospectiva de La Unió
Carles Núñez, vocal-president del Consell de Sector d’Activitat Privada de La Unió

http://cmsantjordi.com/Localitzacio
https://www.fundacio-puigvert.es/es/la-fundacion/contacto
https://www.uch.cat/comunicacio/activitats-101/iii-jornada-del-consell-de-sector-dactivitat-privada.-mirant-el-futur-les-transformacions-que-venen-reptes-i-oportunitats-100.html

