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ACTUARXAVANÇAR-SE

Amb la col·laboració de:

ENS MOVEM X LES PERSONES

PROGRAMA JORNADA

A partir del Projecte +FUTUR, les organitzacions associades a La Unió es
comprometen a impulsar les transformacions necessàries per millorar l’atenció
sanitària i social a les persones.

Jornada conduïda pel periodista Josep Puigbó

Des de la intel·ligència col·lectiva, i amb una visió holística de les organitzacions,
actuem per avançar-nos als elements de l’entorn i influir en la construcció
del millor sistema sanitari i social en el marc de les polítiques públiques.
Junts sumem compromís, creativitat, talent, coneixement i habilitats que són
l’essència de les nostres organitzacions, grans transformadores de la societat.
Tots formem part sota diferents prismes, a vegades com a professionals, a
vegades com a pacients, a vegades com a familiars, però, en definitiva, sempre
com a ciutadans que volem la millor atenció possible per a nosaltres i per
als nostres, ara i demà.
Per tot això, et convidem a conèixer de prop el viatge col·lectiu del Projecte
+FUTUR: les rutes fetes i el pròxim destí, les claus personals per transformar
projectes col·lectius i casos d’èxit. Junts ens movem per les persones amb
una mirada oberta al món.

9.15 h.

Rebuda d’assistents

9.30 h.

Benvinguda
Roser Fernández, directora general de La Unió

9.45 h.

Conferencia inaugural
“Imaginació, creativitat i transformació des de les empreses”
Xavier Verdaguer, emprenedor i director d’Imagine, a Silicon
Valley

10.15 h.

Presentació del Projecte +Futur: On som i cap on anem
Josep Fusté, director tècnico del Projecte +FUTUR

10.45 h.

Pausa cafè

11.15 h.

Ens movem x les persones
Adrià Comella, director del CatSalut
Josep M. Campistol, director general de l’Hospital Clínic de
Barcelona
Azucena Carranzo, sòcia fundadora i membre de l’equip
directiu d’Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi
Núria Bruguera, directora tècnica de la Residència Pedra
Serrada (Fundació Sanitària Mollet)

12.30 h.

Experiències nominades als Premis 2019 +FUTUR
Presentació de les experiències
Votació del públic

13.15 h.

Cloenda i llirament de premis
El president de la Generalitat, Quim Torra*, el director general
de la International Hospital Federation, Eric de Roodenbeke, i el
president de La Unió, Enric Mangas
* Pendent de confirmació

