Partenariats d’Innovació pel +FUTUR: actuar per avançar-se
VII Jornada del Fòrum d’Associats Col·laboradors
El Fòrum d’Associats Col·laboradors de La Unió, el formem empreses
referents en la innovació de productes, béns i serveis en el sector de salut i
social que, des d’una visió intersectorial, aporten valor a la prestació de
serveis d’atenció a les persones, i som actors d’un model de creixement
econòmic basat en el coneixement i la innovació. El futur passa per
avançar en nous models de relació amb les empreses proveïdores de béns
i serveis, avançant en partenariats de coresponsabilitat que aportin valor
econòmic i social, i que apostin per la innovació i la internacionalització.

Dijous
16/01/2020
De 10.00 a 13.00 h

Sala d’Actes de
La Unió

Volem ser un dels referents d’aquest canvi des del rigor de la gestió, des
de tots els seus àmbits, i des del compromís en la millor de l’atenció a les
persones. I ho volem fer plegats, treballant en xarxa i donant resposta al
futur, concretament implicant-nos amb el projecte +FUTUR, donant
resposta a les 8 àrees d’acció prioritàries marcades per tots els que hi hem
participat.

c. València, 333, baixos,

Amb aquesta jornada volem oferir un punt de trobada de les empreses del
Fòrum d’Associats Col·laboradors amb les organitzacions sanitàries i socials
per compartir experiències d’innovació de present i de futur per a la
millora de la salut i el benestar de les persones.

Inscriu-te

08009 Barcelona
Inscripció gratuïta.
Com arribar-hi
Aforament limitat

#associatscol

Programa:
9.45 – 10.00

Inauguració de la sessió
Enric Mangas, president de La Unió

10.00 – 10.30

Conferència “Partenariats d’innovació d’avui per donar resposta demà”
Manel Balcells, director del Centre per a la integració de la Medicina i les Tecnologies
Innovadores (CIMTI)

10.30 a 10.45

Fòrum d’Associats Col·laboradors: Què veurem a la taula d’experiències?
Artur Arqués, coordinador del Fòrum d’Associats Col·laboradors de La Unió, director
general d’ARCASA

10.45 a 11.15

Pausa Cafè Espai de trobada per promoure, generar sinergies i possibles col·laboracions. Fomentem
un entorn positiu i de valor. Les aliances són un element clau per l’èxit de l’Agenda ODS2030, les
iniciatives en el marc de la col·laboració intersectorial permeten generar valor social i multiplicar
l’impacte. 4 associats col·laboradors, oferiran col·laborativament el servei de la pausa cafè

11.15 – 13.00

Taula Experiències
Anna Montañés, directora d’Operacions Socials i de Producte Tecnològic de QIDA
“Solució per digitalitzar les relacions laborals”
Santi Casas, CEO de VALIDATED ID
Xavier Magrans, director de Relacions Laborals del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Programa:
11.15 – 13.00

“Télégéria: implantació del servei de telegeriatria de l’àrea metropolitana de Paris”
Francesc Mateu, director de Telemedicina de COSTAISA
“L'arquitectura hospitalària com a eina social: el Pediàtric Càncer Center de l’Hospital
Sant Joan de Déu”
Roberto Cortés, arquitecte de BGD
“Experiència pacients en un hospital”
Xavier Benet, soci de Lacoco
Marina Clarambó, directora de Clients de l’Hospital de Granollers
“Transformació digital en els projectes hospitalaris i en la gestió del patrimoni
immobiliari”
Lluis Termes, enginyer de Telecomunicacions i responsable Smart Hospital. Hospital de
Blanes
Lluis Dalmau, arquitecte Facility Management de la Generalitat

13.00

Cloenda
Àurea Rodríguez, directora de la Unitat d’Innovació Empresarial d’ACCIÓ
Roser Fernández directora general de La Unió

Amb la col·laboració de:

