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PROGRAMA: 

2 de desembre de 2016, de 9.30 a 14 h 

Lloc: Recinte Modernista de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 

carrer Sant Antoni M. Claret, 167,  Barcelona 

VII Jornada Associativa de La Unió 
40 anys d'història de La Unió: seguim mirant cap al futur 

Fa 40 anys un conjunt d'entitats sanitàries es van trobar per ajuntar esforços per tal de donar un millor 
servei a la població. També, per desenvolupar la necessària funció patronal de sector i per a proposar un 
model de provisió dels serveis públics aprofitant la diversitat d'institucions i el capital de coneixement 
professional acumulat en les diverses entitats com a valors que facilitarien el desenvolupament d'una 
xarxa assistencial moderna i orientada a cobrir les necessitats de la població. 
 
En aquesta Jornada Associativa d'enguany celebrarem aquests 40 anys, tot defensant aquest model 
sanitari que tants bons resultats ens ha donat com a país. 
 
I seguim mirant cap al futur. La conferència i la taula rodona d'aquesta edició signifiquen l'inici d'un 
projecte de prospectiva que volem fer amb el conjunt de les entitats associades i a través dels diferents 
fòrums de participació de La Unió. 
 
En el Pla Estratègic 2016-2020, que vam poder elaborar participativament en la Jornada de l'any passat, 
es van proposar diferents actuacions per materialitzar les línies estratègiques. Aquest exercici de 
prospectiva, sota el títol de +Futur, és una de les actuacions que en formen part i el seu objectiu és 
identificar les tendències en la provisió de serveis sanitaris i socials per construir els escenaris que 
permetin a les entitats posicionar-se davant els reptes del futur. 
 
En aquesta ocasió hem demanat a persones de referència en diversos temes que ens parlin de les 
tendències que ens afectaran, des de la perspectiva de diversos elements de l'entorn. Creiem que les 
aportacions dels ponents convidats seran inspiradores i ens engrescaran a iniciar junts aquest projecte 
de mirada cap al futur. 

10.00 - 10.15 BENVINGUDA I PRESENTACIÓ, a càrrec de: 
Enric Mangas, president de La Unió 
Helena Ris, directora general de La Unió 

10.15 - 11.00 CONFERÈNCIA: El canvi climàtic: actuar passa per cadascú de nosaltres, a càrrec 
de Francesc Mauri, meteoròleg 

11.00 - 11.30 Pausa cafè 

09.30 - 10.00 Recepció d’assistents 



www.uch.cat 

Feu clic aquí  Per realitzar la inscripció on-line:  

       
  

Preu de la inscripció: 95€ 
Preu de la 3a inscripció i següents: 75€    
Aforament limitat 

Com arribar-hi 

Podeu seguir la sessió a @uch.cat #VIIJornadaAssociativa 

11.30 - 13.30 TAULA RODONA: Tendències de l’entorn 
 

La població: Anna Cabré, directora honorària del Centre d’Estudis Demogràfics 
L’economia i la societat: Guillem López Casasnovas, catedràtic d’Economia de 
la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona 
La transformació digital: Genís Roca, president de RocaSalvatella 
Les organitzacions i les persones: Esther Casademont, directora d’Hunivers 
People Hub 

  

13.30 - 14.00 CLOENDA 
Presidida pel Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, president de la Generalitat 
de Catalunya 

14.00 - 16.00 Dinar institucional 

16.30 - 17.30 Visita guiada opcional Recinte Modernista 
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