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La recerca d’avui, 

la salut del demà



El nou Pla Estratègic 2021-2025 de 

l’Institut de Recerca de Vall d’Hebron

Defineix les línies generals d’actuació en recerca i en 

transferència de coneixement  per tal d’afrontar els nous 

reptes i necessitats de futur dels propers anys.

Aquesta estratègia s’alinea amb les polítiques de recerca i 

innovació tant del seus Patrons, molt en particular amb la 

de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, com amb les 

polítiques a nivell nacional, estatal i europees, tenint com a 

objectiu aconseguir un equilibri entre servei públic i centre 

de recerca innovador, en el marc dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS 2030).

Aliança IRISCAT

Aquest Pla s’alinea amb:

Introducció



Som una institució que promou, desenvolupa i transfereix la recerca de 

l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. A través del lideratge internacional 

i l’excel·lència de la nostra recerca, millorem la salut i la qualitat de 

vida de les persones.

Missió



Visió

Volem que la recerca de Vall d’Hebron sigui un motor de 

transformació: creant un impacte en la salut i qualitat de vida dels 

pacients i la societat, generant riquesa social i econòmica de forma 

responsable i sostenible, i esdevenint un referent global dels nous 

ecosistemes de salut.



La recerca d’avui, la salut del demà
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1. Ètica i responsabilitat

Som una institució compromesa amb els nostres pacients i professionals. L’ètica, la integritat, el

compromís i la transparència són la base de les nostres accions, amb la voluntat que la nostra recerca i els

resultats que se’n deriven tinguin un impacte rellevant tant a nivell social com econòmic i ambiental.

2. Lideratge i  ambició
Tenim vocació de lideratge i l’ambició de ser agents transformadors de l’entorn tant a nivell local i global,

alhora que el nostre esperit és col·laboratiu i integrador.

3. Inclusió Som una institució inclusiva. Les aliances, pacients i la societat són eixos d’actuació preferents.

4. Eficiència Afrontem els reptes de la nostra tasca diària amb rigor, agilitat i efectivitat.



Perspectiva Estratègia 

Resultats

1. Promoure i desenvolupar l'estratègia de recerca de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron i dels Patrons. 

2. Promoure la recerca de Vall d’Hebron i la seva transferència per a produir un impacte en la millora de la salut  i en la generació de 

benestar en la nostra societat. 

3. Consolidar el prestigi de la recerca de Vall d’Hebron i els seus professionals definint una estratègia científica enfocada en àmbits claus i 

punters.

Clients

4. Impulsar la inclusió, la participació activa i l'empoderament del pacient en la recerca.

5. Ampliar l’espectre d’aliances i col·laboracions público-privades, mantenint les existents (en particular IRISCAT i EUHA), per enfortir el 

posicionament estratègic de la recerca de Vall d’Hebron. 

6. Continuar sent un agent rellevant per la millora i enfortiment de la marca Vall d’Hebron.

Processos

7. Definir i implementar el procés de transformació digital i tecnològica.

8. Avançar cap a un model de gestió pública moderna orientada a l’excel·lència: àgil, basada en l’evidència i enfocada a la millora

continuada.

9. Esdevenir una Institució de formació acadèmica reconeguda per l'excel·lència de la seva oferta formativa.

Organització

10. Establir relacions i facilitar eines i entorns comuns de promoció de la recerca clínica de Vall d’Hebron i de col·laboració amb l’Atenció 

Primària. 

11. Impulsar noves estructures estratègiques tant físiques, tècniques com tecnològiques que permetin mantenir el nostre lideratge, amb 

estreta col·laboració amb l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, el VHIO, la UAB i el Cemcat (Campus Vall d’Hebron).

12. Desenvolupar les eines i accions de retenció i captació de talent, tant propi com de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, tenint en 

compte l’equitat de gènere especialment en les posicions de lideratge. 

Línies estratègiques



Mapa estratègic 2021-2025




