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

El 14 d’octubre organitzem la IV Jornada +FUTUR, sota el lema Superem 
barreres: implementem amb un format més innovador que mai.

• Emoció dels testimonis de casos concrets 
• Participació i opinió del públic
• Recull de recomanacions per emportar-se a casa de com gestionar el 

canvi
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Membres del Comitè 
d’Impuls del Projecte 
+Futur

Conduït per 
Eloi Vila

Conferència 
de Rubén 
Llop

Trajectòria 
del Projecte 
+FUTUR a 
través de talls 
de testimonis

Cloenda 
institucional



EL PROJECTE +FUTUR PER IMPULSAR ELS CANVIS 
TRANSFORMACIONALS A LES ORGANITZACIONS 
Benvinguda. Roser Fernández, directora general de La Unió.
Evolució del Projecte +FUTUR. Josep Fusté i Carles Oliete, 
direcció del projecte.

10 h

Lideratge per la transformació de les organitzacions 
Rubén Llop, soci fundador de l’Institut for 
Transformational Leadership.

10.30 h

Pausa - cafè11 h

PRESENTACIÓ DEL PROTOTIP +FUTUR PER IMPLEMENTAR 
LA INTEGRACIÓ ASSISTENCIAL
Una nova eina per aplicar un canvi transformacional.
• Apoderem i potenciem la participació de les persones. Com 

escoltar proactivament i establir comunicació bidireccional 
amb les persones. 

• Donem eines i habilitats dels professionals. Com facilitar 
i potenciar el lideratge i  la comunicació contínua entre 
professionals.

• Consensuem i gestionem els processos transversals entre 
àmbits assistencials. Com crear circuits àgils i fomentar la 
cultura de coordinació entre organitzacions.

• Aconseguim Acords i governança territorial entre 
organitzacions. Com pactar objectius i disposar incentius 
entre diferents àmbits i organitzacions.

Presentació a càrrec del Comitè d’Impuls +FUTUR amb píndoles 
demostratives d’experiències que estan funcionant.

11.30 h

TESTIMONIS I HISTÒRIES REALS 
Com viuen les persones i les famílies la integració assistencial? 
Han notat més coordinació en les seves visites? Han vist millorat 
el seu pla de medicació? Han pogut coparticipar en el seu procés 
de salut?

12.30 h

CLOENDA INSTITUCIONAL
Compromís de les organitzacions amb les polítiques de salut
Manel Balcells, conseller de Salut.
Enric Mangas, president de La Unió.

13 h

Conduït 

per Eloi 

Vila
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Trajectòria del Projecte +FUTUR a través de talls de testimonis:
• Rafael Bengoa, codirector del Instituto de Salud y Estrategia SI-Health i 
• assessor internacional en Reformes Sanitàries.
• Gemma Craywinckel, directora del Servei Catala de la Salut.
• Jaume Duran, comissionat de la Junta Directiva de La Unió per Afers 

internacionals i director general de la Fundació Sanitària Mollet.
• Josep Figueras, director European Observatory on Health Systems and 

Policies.
• Mª Emília Gil, directora tècnica de la Fundació Unió i referent en l’àmbit de 

responsabilitat corporativa de La Unió.
• Aina Plaza, directora general de planificació i recerca en salut
• Helena Ris, directora general de La Unió, des del febrer de 2010 a febrer de 

2018, i presidenta del Patronat de la Fundació Puigvert.

Amb la participació del Comitè d’impuls del Projecte +FUTUR:
• Cristina Adroher, cap d’Operacions del Pediatric Cancer Center Barcelona.
• Caterina Checa, infermera gestora de casos a l’EAP Dreta de l’Eixample
• Oriol Fuertes, CEO de QIDA 
• Xavier Lleixa, CTO 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 assistencial CAP Comte Borrell, CAPSBE.

Amb la visualització d’experiències d’integració assistencial: 
• Ajuntament de Vilafranca i Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf. 

Governança compartida dels servei d’atenció domiciliària. 
• Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa. Participació de les 

entitats de pacients a la comissió permanent de la ruta del càncer.
• Fundació Aspace Catalunya. Participació de les persones en el seu procés 

assistencial.
• Consorci Sanitari de Terrassa. Projecte Finestra Única - CST 360º 
• Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Comissió mixta entre 

professionals de diferents proveïdors. 
• Fundació Assistencial Mútua Terrassa. Derivació virtual entre AP i 

Especialitzada Hospitalària. 
• Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Integració 

assistencial territorial entre diferents àmbits assistencials.
• Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i Consorci d’Acció 

Social de la Garrotxa. Unitats funcionals territorials. 
• Fundació Salut Empordà. Atenció domiciliària integral al final de vida.



DIA I HORA
14 d’octubre de 2022
De 10 h a 13 h

ADREÇA
Auditori del CaixaForum Barcelona
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. 
08038 Barcelona
Obre a Google Maps

Aforament limitat
inscripció gratuïta 
a la jornada:

Descobreix totes les novetats 
al Portal +FUTUR

Fes clic a 

l’enllaç

Escaneja 
el codi QR

Organitza: Amb la col·laboració:

https://goo.gl/maps/AZw6wzXcxBooHrGG8
https://www.uch.cat/comunicacio/activitats-101/iv-jornada-futur-ens-movem-x-les-persones.-superem-barreres-implementem-100.html
https://www.uch.cat/comunicacio/activitats-101/iv-jornada-futur-ens-movem-x-les-persones.-superem-barreres-implementem-100.html

