
L’any 1975 es creava la nostra entitat. De llavors ençà la societat catalana en el seu conjunt ha 
viscut transformacions polítiques, econòmiques i socials de tot tipus. Aquests canvis, estructurals  i 
continuats, s’han accelerat en la darrera dècada fins al punt que ens molts aspectes ens trobem 
davant d’una societat en procés d’actualització dels seus consensos per l’impacte d’una nova 
jerarquia de valors. Això fa que fins a cert punt puguem parlar d’una societat que canvia ràpidament, 
gairebé nova. 

La Unió no ha estat aliena a aquesta transformació progressiva de la societat. Sempre lleials i fidels 
als nostres valors fundacionals (compromís, independència, diversitat, professionalitat i innovació), en 
benefici de la preservació d’un sistema de salut d’excel·lència, qualitat i d’accés universal, la nostra 
organització ha caminat sempre de manera sincronitzada amb els valors majoritàriament compartits 
de la societat a la que serveix i per la qual treballa. 

Aquest nou model de societat, forjat per l’encreuament de variables tan diferents com l’augment de 
l’esperança de vida, l’impacte de la digitalització, les infinites possibilitats de comunicació existents, 
els nous models de família i la multiplicitat de projectes vitals, la crisi climàtica, la necessitat d’igualtat 
efectiva plena dels individus, l’empoderament d’una ciutadania cada cop més protagonista i exigent, 
el llistat de passius i actius de la globalització, i un llarg etcètera de causes, requereix esforços 
permanents d’actualització i posada al dia de les organitzacions i entitats que vulguin continuar 
servint a aquesta societat.

En el camp de la salut, La Unió té una llarga trajectòria de serveis prestats al conjunt de la societat 
catalana que fan inqüestionable el capital social que hem estat capaços de generar des de la nostra 
fundació i que ha contribuït, primer a construir i després a mantenir, un sistema de salut basat en 
una xarxa de provisió estable, diversa, professionalitzada, socialment responsable i compromesa 
amb les polítiques públiques. El mateix pot dir-se de l’aportació de la nostra entitat en el terreny de 
l’autonomia personal, la diversitat funcional o l’exclusió social.

Amb tot, aquesta nova societat en la que i per a la que treballem ens situa en un escenari de 
renovació i actualització que, més enllà de solemnes declaracions teòriques, sigui també un 
posicionament pràctic d’ambicions i compromisos concrets. Compromisos i ambicions que no només 
es fonamenten en els valors fundacionals i en allò que sempre hem defensat, sinó que van més enllà, 
per tal de sincronitzar la nostra entitat amb la nova societat. És partint d’aquesta mirada que els dos 
grans projectes transversals de l’entitat per als propers anys han estat batejats com “Ens movem per 
les persones” i “Mirem al futur amb una mirada oberta al món”. 

Per tot això, La Unió, a través del present manifest, fa seus els següents compromisos i objectius: 
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Una nova societat, una Unió més compromesa



ENS COMPROMETEM A QUÈ L’IMPERATIU ÈTIC D’EFICIÈNCIA, QUALITAT I 
SEGURETAT ACTUI COM A GUIA I MESURA DE TOTES LES NOSTRES ACCIONS. 
Només així podem complir amb les exigències del bon govern i la gestió professionalitzada 
al servei de l’atenció a les persones. 

ENS COMPROMETEM A SER TRANSPARENTS EN L’APORTACIÓ DEL VALOR 
SOCIAL TANGIBLE DE LES ORGANITZACIONS. Valor que només pot néixer de la bona 
gestió i que ha de revertir en la millora de les condicions laborals dels nostres professionals, 
la inversió en equipaments, l’impuls de la recerca, la innovació i els projectes de compromís 
social. Aquest compromís, mesurable, fa tangibles els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible i Responsabilitat Social Corporativa. 

ENS COMPROMETEM AMB ELS VALORS SOCIALS QUE HAN DE FONAMENTAR 
ELS MODELS ORGANITZATIUS DEL SEGLE XXI. Impulsant la igualtat, la conciliació, 
el desenvolupament professional ajustat als objectius personals, i el reconeixement 
professional que permet retenir i captar talent. 

ENS MOVEM PER LES PERSONES. PER AIXÒ RENOVEM EL COMPROMÍS AMB ELS 
VALORS HUMANISTES QUE SITUEN LA PERSONA AL CENTRE DE TOT. Per això 
entenem que són les organitzacions les que han d’adaptar-se a les necessitats del ciutadà 
escoltant-hi la seva veu i no a l’inrevés. Fem nostre l’objectiu de consolidar un sistema de 
salut i social on el centre no són les organitzacions que presten serveis sinó la persona. 
Perquè no curem malalties si no que atenem persones amb problemes de salut des d’una 
visió interdisciplinar i des d’un abordatge biopsicosocial. Sempre des de la convicció que la 
persona és única i també ho ha de ser la seva atenció. 

ENS COMPROMETEM AMB UNA MIRADA HOLÍSTICA DE LA PERSONA I 
DEFENSEM UN ABORDATGE DE LA SALUT DES D’UNA ÒPTICA 360º. En el marc 
d’una societat longeva que requereix tenir en compte tot el periple vital de l’individu i també 
el seu entorn familiar i social. No ens resignem a ser agents actius i a actuar només en 
el moment en el que es fa present la malaltia o la situació de dependència. Volem anar 
més enllà en la conversió de totes les nostres entitats en organitzacions obertes a l’entorn 
comunitari que acompanyin i tinguin cura de la persona al llarg de tot el seu cicle vital des 
d’una òptica interdisciplinar i en xarxa per garantir la continuïtat assistencial. 
 
ENS COMPROMETEM AMB EL MODEL D’ATENCIÓ ECOLÒGIC, PERSONALITZAT I 
PROPER. Compartim els valors de la sostenibilitat i el respecte al medi ambient i apostem 
per un concepte ampli d’un model d’atenció ecològic, menys invasiu, més precoç i efectiu, 
més personalitzat i de proximitat que aprofiti a fons les noves tecnologies per poder per fer 
realitat l’atenció a les persones des del seu entorn personal, familiar i social més proper, 
elements també substantius de l’humanisme.

ACTUEM PER AVANÇAR-NOS MIRANT EL FUTUR AMB UNA MIRADA OBERTA AL 
MÓN. PER AIXÒ RENOVEM I APROFUNDIM EL COMPROMÍS AMB UN SISTEMA 
DE SALUT I SOCIAL DE QUALITAT PER A TOTHOM. Posant-hi a disposició patrimoni, 
persones, coneixement, equipaments i innovació per seguir fent del sistema de salut català 
el més equitatiu de l’Estat i que fa possible que centres d’excel·lència, públics i privats, 
puguin contribuir a millorar la salut i benestar de tota la ciutadania sense exclusions de cap 
tipus i impulsant un sector estratègic de tot país que aspira a ser un referent de progrés 
social i econòmic. 
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