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BENEFICIARIS DE L’ACTIVITAT DE LA 
FUNDACIÓ PARC TAULÍ  
La Fundació Parc Taulí és l’entitat gestora de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí i en aquest sentit el 
primer col·lectiu beneficiari, en tant que són clients directes de la Fundació, és el personal investigador que 
forma part de l’Institut. Treballem per promoure i facilitar la investigació i innovació entre els nostres 
professionals amb l’objectiu d’incrementar el coneixement per millorar l’assistència i el 
pronòstic de les malalties. 

Els beneficiaris directes de la recerca i la innovació duta a terme són els pacients actuals i 
potencials del Parc Taulí, és a dir, la seva població de referència. L’I3PT i la Fundació vetllen 
per la translació i transferència del coneixement en benefici dels pacients de l’hospital però 
també de la resta de la població a través de la seva difusió entre la comunitat científica. La recerca i la innovació 
té com a beneficiari últim la societat en general. 

 

La possibilitat que ofereixen els nous avenços de treballar en condicions més òptimes afavoreix 
als professionals sanitaris. L’ampliació de coneixement motiva,  dona satisfacció i seguretat 
revertint directament en benefici del pacient. 

El sector salut mou una gran indústria i actua com a motor econòmic del país. Les empreses del sector també 
són beneficiaries de l’activitat realitzada, bé en el seu paper de col·laboradors en els projectes de recerca i 
innovació mitjançant acords de col·laboració públic-privada, bé com a destinataris de les innovacions obtingudes 
per produir-les i comercialitzar-les arreu. 

 

En un model sanitari públic, la cerca de l’eficiència en l’atenció sanitària innovant en nous 
models organitzatius, nous procediments diagnòstics i terapèutics, nous fàrmacs, etc. 
beneficia o reverteix en el Govern oferint als seus ciutadans una atenció sanitària de qualitat 
i sostenible.  

 


