
Missió, Visió i Valors de l'Acadèmia i la seva Fundació  

Missió 

L'Acadèmia és la comunitat científica de professionals de la salut més 

gran i una de les més antigues de Catalunya.  

El seu objectiu és treballar en col·laboració amb altres institucions 

relacionades amb les Ciències de la Salut d’arreu del món, per liderar la 

formació continuada de postgrau i d’especialització de qualitat, ésser un 

gresol pel coneixement científic i la innovació en salut al servei de les 

persones i l'àgora del debat científic-mèdic dels professionals de la salut. 

Com a institució independent i lliure, que en el decurs de la seva història 

ha estat compromesa amb la llengua i el patrimoni cultural i científic 

català, també és un agent essencial en el desenvolupament de les 

estratègies per a la  millora continuada dels serveis de salut. 

Visió 

Ésser el referent principal, pels nostres socis i per la societat civil, en la 

formació continuada de postgrau i d’especialització amb acreditació de 

qualitat en les Ciències de la Salut. 

Liderar el desenvolupament d'un model formatiu diferenciat, basat en la 

innovació, la tecnologia i l’acreditació, tot liderant i potenciant el 

coneixement transversal, sota els criteris de multidisciplinarietat, 

transversalitat, multiprofessionalitat i excel·lència. 

Ésser la principal tribuna de debat interdisciplinari en la qual els únics 

eixos de referència siguin l’evidència científica, la independència, la 

pràctica clínica de qualitat i la sostenibilitat del sistema.  

Convertir-se en referent científic en salut per al desenvolupament de 

polítiques sanitàries de millora dels serveis assistencials per part de les 

institucions públiques, amb la participació i la complicitat de la societat 

civil.  

 

 

 



Valors 

Innovació, creativitat i dinamisme concebuts com una actitud per a la 

recerca constant del coneixement i per un esperit permanent d’observació 

i crítica constructiva de la realitat. 

Excel·lència, entesa com el repte constant per assolir els màxims 

estàndards de qualitat en el servei que prestem a tots els nostres grups 

d’interès. 

Conducta ètica entesa com la pràctica i la difusió permanent de valors 

com l’honestedat, la lleialtat, la integritat, la independència, la 

coherència i el rigor científic. 

Treball en equip, com a valor fonamental per assolir els objectius de 

l’organització, actuant amb compromís, respecte, ajuda mútua, el treball 

en xarxa i la transparència per assolir un lideratge col·lectiu amb unió de 

fortaleses i competències. Transversalitat, interdisciplinarietat i 

multiprofessionalitat. 

Responsabilitat social i ambiental, buscant la sostenibilitat de les nostres 

activitats formatives a partir d’un impacte positiu al benestar de la 

societat civil i de respecte al medi ambient, actuant amb responsabilitat i 

austeritat, pensant en les generacions futures. 

Lideratge, mantenint el compromís de seguir liderant la transformació del 

coneixement de la formació continuada de postgrau i d’especialització, 

acreditada i de qualitat, en Ciències de la Salut a llarg termini, ajudant i 

facilitant la creació de valor en totes les activitats que realitzen les Filials i 

Societats Científiques. 

Incorporem els valors de la Declaració Universal dels Drets Humans, la 

Declaració d’Igualtat de gènere i els principis fonamentals de la Bioètica, 

en especial èmfasi en tot allò relacionat en la seguretat del pacient. 

 


