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VISIÓ
Assolir el major nivell de salut possible en la nostra població, posant al seu
abast els pilars que caracteritzen l’atenció primària de salut i social: atenció
integral, promoció de la salut, autocura, prevenció i salut comunitària, utilitzant
les millors evidències científiques i centrada en el ciutadà. Ser un referent en la
recerca i la innovació en projectes de l’Atenció Primària de Salut, tecnologies
aplicades a la salut i salut comunitària.
Diferenciar-nos per:
A. Una atenció a les persones que:
 Situa al ciutadà com a eix vertebrador del nostre model i promou que
es faci responsable de la seva salut; posant al seu abast les eines
necessàries per que poguí fer-ho (noves tecnologies, participació
comunitària, educació per la salut, etc.).
 Treballa per afavorir la continuïtat i accessibilitat del servei, així com
la coordinació òptima amb altres agents i proveïdors de l’entorn.
 Vetlla per una integració i treball coordinat amb l’àmbit de l’atenció
social i sanitària.
B. Una inequívoca vocació docent, de recerca i innovació (R+D+I).
C. Un model d’organització basat en l’autogestió dels professionals i els
serveis que oferim. Generant més satisfacció dels professionals,
afavorint la millora continua de la qualitat assistencial i el treball en
equip.
D. Foment i utilització de les TICs en Salut, per agilitzar i optimitzar
l’atenció al pacient, i oferir-li eines d’auto cura tutelades pels
professionals sanitaris i socials.
E. Foment i treball continu per assolir aliances estratègiques amb altres
agents i proveïdors, que afavoreixin el contínuum assistencial.
F. Us racional i eficient dels recursos assignats.
Equip Directiu, revisat a Centelles, setembre 2014.
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