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La Unió són les organitzacions, 
 i les organitzacions som tots

QUÈ ENS UNEIX?
•   Som entitats formades per persones que ate-

nem persones.

•   Promovem sistemes de salut i atenció social que 
incentiven la col·laboració públicoprivada al ser-
vei de les polítiques públiques.

•   Oferim una mirada sanitària i social per promoure 
la salut, el benestar i l’autonomia de la persona.

•   Optem per una gestió professionalitzada, orien-
tada a resultats, que impulsa l’avaluació i com-
parteix bones pràctiques. 

•   Estem compromesos amb la sostenibilitat, la 
transformació i la responsabilitat social. 

•   Apostem per la recerca i la innovació orientades 
a la pràctica clínica. 

•   Encarem el futur amb una mirada oberta al món.
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ORGANITZACIONS

Presten serveis per  
al sistema públic

Professionals De la sanitat concertada

Empreses de béns i serveis

■ Titularitat pública

■  Fundacions

■  Societats  
mercantils

■ Mutualitats

■ Ordes religiosos

■ Hospitals

■  Atenció primària

■ Sociosanitaris

■ Salut mental

■ Dependència

+35

Més de 110 entitats associades Més de 460 centres Associats col·laboradors

81% 95%Entitats associades +60.000

El valor social de la pluralitat i la transversalitat

LA UNIÓ EN XIFRES

Ens movem per les persones



COMPROMESOS
amb els professionals
Incorporem la veu dels professionals  
a l’organització del treball

A PROP
dels associats
Traslladem la veu dels associats als principals 
àmbits de decisió sanitaris i socials 

IMPULSORS
de la innovació i el coneixement
Orientem la recerca i la innovació en la 
pràctica clínica i la gestió aplicada amb 
múltiples plataformes

  Promovem , un projecte col·lectiu amb 
les entitats associades per anticipar-nos als esce-
naris de futur de la provisió i l’organització dels 
serveis i impulsar els canvis necessaris. 

  Propiciem la participació, la col·laboració i contri-
buim a la millora dels instruments de governança i 
gestió, el sistema d’acreditació, de planificació, la 
cartera de serveis, la contractació i els sistemes de 
pagament, els sistemes d’informació i avaluació i la 
rendició de comptes sobre la base dels resultats. 

  Elaborem posicionaments per incidir en el debat 
sanitari i social. 

  Som membres, entre d’altres, de la International 
Hospital Federation, entitat present a més de cent 
països que treballa per la sostenibilitat dels siste-
mes de salut. 

  Col·laborem amb institucions internacionals per 
contactar amb referents d’interès, i aprendre i 
difondre experiències. 

  Píndoles de coneixement sobre iniciatives d’èxit

  Informes i estudis

  Jornades, sessions i tallers

  Premis , reconeixen experiències de 
canvi en les organitzacions capaces de millorar 
l’atenció a les persones.

  Espai obert a la participació d’empreses de 
béns i serveis que impulsen la innovació.

  Consell Científic Assessor: un think tank per 
debatre, crear opinió i promoure canvis en el 
sistema de salut i social. 

  Defensa de la representativitat i el lobby.

  Serveis de benchmarking per compartir resultats 
d’indicadors i identificar les millors pràctiques. 

  Assessorament per a projectes de qualitat, 
gestió, protecció de dades, compliment norma-
tiu, serveis de comunicació, acompanyament 
directiu i resposabilitat social corporativa. 

  Accés al web de l’Observatori d’Aliances Es-
tratègiques (OBSdAE) per difondre i avaluar 
aliances entre organitzacions. 

  Observatori de la Cooperació Publicoprivada en 
les Polítiques Sanitàries i Socials, una iniciativa 
compartida amb ESADE. 

  Canals de comunicació exclusius.

  Oficina d’Atenció a l’Associat.

  Construïm un marc laboral estable per treballar 
en les millors condicions.

  Impulsem la professionalitat, el desenvolupa-
ment de les persones i la flexibilitat.

  Donem suport a la professionalització de la 
gestió. 

  Fomentem el treball interdisciplinari posant en 
valor les habilitats, les competències i el tracte 
humà.

AL COSTAT
de les persones i la societat
Apostem per uns serveis de salut i socials 
per a tothom 

  Defensem el dret de la ciutadania a una atenció 
sanitària i social integrada. 

  Impulsem la interacció del model sanitari i  
social.

  Ens comprometem a complir els principis de 
l’economia socialment responsable. 

  Incidim en la promoció d’hàbits saludables. 

  Estem compromesos amb els Objectius del  
Desenvolupament Sostenible de les Nacions 
Unides.

OBERTS

SUMEM TU

al món i als nous reptes

AMB

Fomentem canvis en les organitzacions i en el 
sistema de salut i atenció social amb una mirada 
oberta al món

Catalunya disposa d’un model sanitari  
i d’atenció social de qualitat i integrador.

•  D’accés universal i valorat com un dels millors del món.

•  Amb una xarxa de provisió estable, inclusiva, profes-
sionalitzada i socialment responsable.

•  Avalat pels resultats en els àmbits de la salut i  
el benestar de les persones: 

-  Més anys de vida amb bona salut. 

-  Més esperança de vida.

-  Menys mortalitat. 

-  Millor percepció de la pròpia salut.QUI SOM?

CONTEXT

La Unió és l’associació referent entre les entitats que configuren 
el sistema de salut i atenció social pel seu compromís amb la 
millora de la qualitat de vida de de les persones.

Com a agent privilegiat en aquest 
entorn, actua en diversos àmbits:

•  Interlocució amb l’Administració

•  Negociació col·lectiva de les 
condicions laborals

•  Promoció del desenvolupament 
professional

•  Posicionament com a lobby 
generador d’estats d’opinió

•  Generació de coneixement i 
innovació

•  Definició de la visió estratègica del 
sistema de salut i d’atenció social

•  Promoció de les bones pràctiques 
en el sector
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Des de 1995

Generació de 
coneixement 

per a la gestió  
aplicada
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Impuls  
a la innovació


