
   

VIII edició Premis innovació en Gestió de La Unió  juliol 2017 

 

VIII edició Premis La Unió a la Innovació en Gestió 
Qüestionari 2017 
 
 

ENTITAT: 
 
Adreça: c/ Mare de Déu del Coll, 20 
Població: Barcelona 
Persona de contacte: Lluís Lalucat 
Telèfon: 93 445 44 50 ext. 100 
e-mail: lalucat@chmcorts.com 
 
Persones responsables del projecte (Nom, càrrec i e-mail) 

 
Lluís Lalucat – President – lalucat@chmcorts.com  
Alicia Roig – Vicepresidenta 1ra. – aroig@asmhg.com 
Carles Descalzi – Vicepresident 2on. – cdescalzi@fhspereclaver.org 
Andreu Codina – Secretari – acodina@cpbssm.org 
Maribel González – Vicesecretaria – mgonzalez@asmhg.com 
Alfons Santos – Tresorer – alfons.santos@els3turons.org 
Joaquim Corral – vocal – spcsocial.org 
Rafael Barba – vocal – rbarba@fvb.cat 
 
 
Modalitat a la qual es presenta: 

 

 Innovació en polítiques d’eficiència en recursos 

 Innovació en gestió dels professionals o gestió assistencial 

X    Innovació en gestió d’aliances estratègiques 
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Guió per a la redacció del Cas d’Innovació 
 
Aquest Guió es proposa per a facilitar la recollida dels aspectes més rellevants del cas d’innovació. La 

Unió utilitzarà aquesta informació exclusivament per a avaluar l’experiència, i com a referència per al 

relat definitiu del cas que resulti reconegut, per la seva posterior publicació i difusió. 

 
 
TITOL: 
 
BCN Salut Mental com a projecte innovador en la gestió d’aliances estratègiques en l’àmbit de la salut 
mental comunitària. 
 

 
 
 
ABSTRACT (Resum de l’experiència en un màxim de 10 línies): 
 
L’associació BCN Salut Mental com a entitat social sense afany de lucre, esta actualment constituïda per 
sis entitats proveïdores de l’àmbit de la salut mental comunitària a Barcelona. 
La missió de l’associació és facilitar la integració funcional dels associats i s’adreça a promoure la 
continuïtat assistencial, la prevenció, l’atenció i rehabilitació comunitària de les persones que pateixen 
algun trastorn mental, vetllant per la promoció dels drets de ciutadania i l’autonomia personal i social, 
promovent els valors de justícia i solidaritat en el conjunt de la societat. BCN Salut Mental te com objecte 
i finalitat millorar l’atenció a la salut mental, les condicions de treball dels seus professionals, la 
participació i la gestió de les entitats. El procés de desenvolupament de l’aliança estratègica s’ha fet 
mitjançant el compromís de la seva junta directiva i el treball de tres comissions: la comissió tècnica 
assistencial, la comissió de participació i la comissió de gestió; que han impulsat i desenvolupat un model 
compartit de innovació i gestió en salut mental. 
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REDACCIÓ DEL RELAT:  
 
L’extensió recomanada del relat és entre 5 i 10 pàgines. La redacció del cas hauria de donar resposta 
detallada a com a mínim les següents dotze qüestions, que es redacten per a motivar la reflexió, i través 
de les quals s’avaluarà la seva candidatura al reconeixement. 
 

1. Per què ens vam plantejar aquesta iniciativa? 
 

2. Què tractàvem de resoldre? 
 

3. Quina innovació significa per a nosaltres? 
 

4. Com ha estat el seu procés de desenvolupament? 
 

5. Amb quines dificultats i oportunitats ens hem trobat en el camí? 
 

6. Quins elements volem destacar de la gestió del canvi que ha suposat? 
 

7. Quins resultats hem obtingut?  
 

8. A través de quins indicadors mesurem l’impacte de la innovació? 
Aporti tres d’aquests indicadors, amb els seus resultats 
 

9. Què interpretem d’aquests resultats? 
 

10. Quin aprenentatge en fem d’aquesta experiència? 
 

11. Què faríem diferent si haguéssim de començar de nou? 
 

12. A quins àmbits pensem és reproduïble aquesta innovació? 
 
 
El relat no ha de seguir necessàriament la resposta a cada pregunta, però sí ha de referir-se a totes 
aquestes qüestions. 
 
Un cop redactat en aquest mateix format de processador de textos, cal enviar el relat a l’adreça 
electrònica: uch@uch.cat, identificant en l’assumpte del missatge “VIII edició Premis a la Innovació en 
Gestió 2017 - seguit del nom de la institució.” 
 
El document ha de ser lliurat abans del dia 31 d’octubre de 2017 per tal de ser acceptat per la seva 
avaluació. El casos premiats tindran un reconeixement en el decurs de l’acte de l’Assemblea de La Unió 
que es realitzarà el mes de desembre de 2017.  
 
 
Moltes gràcies per la vostra participació. 

mailto:uch@uch.cat

