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Per a La Unió, l’organització del 44è Congrés 

Mundial d’Hospitals impulsat per la International 

Hospital Federation (IHF) ha estat una oportunitat 

per exportar i importar coneixement, però sobretot 

per mostrar el model sanitari català al món en un 

moment en què més que mai hem vist com la Salut 

és el bé més preuat que afecta el benestar indivi-

dual i col·lectiu, però també l’economia mundial.

Aquest esdeveniment és clau en l’estratègia d’in-

ternacionalització de La Unió que vol mostrar les 

potencialitats del model sanitari a través de les 

entitats associades i alhora facilitar l’aproximació 

a les millors formules d’altres països amb l’objectiu 

d’atendre millor les persones 

En aquest camí, volem agrair molt especialment el 

suport institucional i de l’àmbit de l’empresa, que 

ha permès situar durant quatre dies Barcelona i 

Catalunya com a referents mundials de la salut  

Destaquem el suport de la Generalitat de Catalu-

nya, de l’Ajuntament de Barcelona i de Grífols com 

a partner principal 

El Congrés ha estat el primer primer esdeveniment 

mundial en situació de pandèmia que ha reunit 

responsables de salut i d’organitzacions sanitàries 

dels cinc continents 

Hem parlat d’allò que preocupa a les persones, 

de com enfortim els sistemes de salut i els trans-

formem per avançar-nos al nou perfil, necessitats 

i models d’atenció a les persones  S’han abordat 

reptes dels sistemes de salut i del conjunt d’àmbits 

assistencials: salut pública, atenció primària i co-

munitària, hospitals, salut mental, sociosanitaris.

I hem començat pel més immediat: com fem per 

recuperar la capacitat diagnòstica i de tractament 

del sistema després de la COVID-10, i fer-ho amb 

mirada transformadora  I també hem abordat la 

cronicitat i l’envelliment de la població, del lide-

ratge femení i del lideratge ètic i humanista, de la 

salut digital, del paper de la infermeria, del canvi 

climàtic i la salut del planeta.

Aquest era l’objectiu, recollint allò que ens identifi-

ca especialment al model sanitari català:

•  L’excel·lència científica, amb un programa amb 

els principals experts del món en sistemes de 

salut i amb els principals partners de coneixe-

ment del país 

•  La innovació que es deriva de la col·laboració 

amb el món empresarial, i per això hem presentat 

un Marketplace amb més de 20 empreses que 

presenten solucions innovadores 

•  El compromís social, amb un concert solidari al 

Palau de la Música per a la Marató de TV3, dedi-

cada enguany a la recerca en salut mental 

En el marc del Congrés, el 9 de novembre, La Unió 

ha estat escollida membre de la Junta Directiva de 

la IHF  

Ampliem la xarxa i obrim la mirada al món per 

atendre i cuidar millor les persones, la nostra raó 

de ser i ho fem compromesos amb els Objectius 

de Desenvolupament Sostenible de les Nacions 

Unides i l’aliança Catalunya 2030 

Ens movem per les persones i mirem el futur amb 

una mirada oberta al món són els nostres lemes 

que hem volgut incorporar al 44è Congrés Mundial 

d’Hospitals i agraïm l’elecció i la complicitat de la 

IHF a l’hora de compartir-ho 

Volem agrair el suport i la implicació de tots els 

associats, dels patrocinadors, de tots els ponents, 

participants i partners, així com la il·lusió i la bona 

feina de l’equip de La Unió 

Enric Mangas President

Jaume Duran Comissionat de la Junta Directiva  

per Afers Internacionals

Roser Fernández Directora General

Anna Riera Directora d’Afers Internacionals

Mirem el futur amb una mirada  
oberta al món



El Congrés Mundial d’Hospitals,  
cita imprescindible de la salut al món

Les claus
IMPULSAT per la International Hospital Federation (IHF), organització mundial que té com 

a objectiu ajudar els hospitals internacionals a treballar per millorar el nivell dels serveis que 

presten per tal de contribuir a la millora de la salut de la societat 

CITA CONSOLIDADA, des de 1929, a Atlantic City (Estats Units) iniciat com a esdeveniment 

biennal i des de 2015 com a cita anual 

Factors d’èxit
FÒRUM MUNDIAL ÚNIC adreçat als líders dels centres sanitaris, serveis de salut i organitzaci-

ons sanitàries que té com a objectiu millorar l’atenció a les persones.

EXPERTESA, CONEIXEMENT I INTERCANVI a través del diàleg i de millors pràctiques de lide-

ratge, gestió i prestació de serveis 

NETWORKING, facilita la creació de xarxes amb la comunitat internacional.

L’organització
Organitzat conjuntament per la IHF i un membre associat  En el 2021, amb la Unió Catalana 

d’Hospitals i amb el suport de Grup RiC com a secretaria tècnica 



International Hospital Federation,  
veu mundial dels hospitals  
i sistemes de salut

La seva comunitat de membres, associacions, 

ministeris de salut, hospitals, organitzacions sani-

tàries i col·legis professionals dels cinc continents 

actuen per millorar la qualitat i el nivell de presta-

ció de serveis abordant els reptes clau del sector 

sanitari 

Organització mundial no governamental sense 

ànim de lucre fundada el 1929, amb seu a Ginebra. 

Treballa amb  l’Organització Mundial de la Salut 

(OMS) i les principals organitzacions internaci-

onals com l’Organització per a la Cooperació i 

el Desenvolupament Econòmic (OCDE), el Banc 

Mundial i el Fòrum Econòmic Mundial.

També col·labora amb el Comitè Internacional de 

la Creu Roja (CICR), la Societat Internacional per 

a la Qualitat en l’Assistència Sanitària (ISQua), 

l’Aliança Internacional de l’Organització de Paci-

ents (IAPO), la Unió Internacional d’Arquitectes 

(UIA) i la Xarxa Internacional d’Hospitals i Serveis 

Sanitaris Promotors de la Salut (HPH), entre molts 

altres 

125 socis que 
connecten més de 
20.000 hospitals 
als cinc continents



Què som i què fem
Visió
“Volem ser l’associació d’entitats referent en la trans-

formació del sistema sanitari i social per la millora de 

la salut i la qualitat de vida de les persones” 

Assemblea General del 28 de juny de 2018

Valors

Què representem
Pluralitat Transversalitat

64% presten atenció en l’àmbit de serveis socials

Territorialitat

La Unió, un reflex del model  
sanitari català

ENS MOVEM PER LES PERSONES

MIREM EL FUTUR AMB UNA MIRADA OBERTA AL MÓN

65% 
Sistema públic de salut

95% 
Sanitat concertada

81% 
Entitats amb concert

+65.000 
Professionals

Transversalitat  
del sector  

de la  
dependència

+40
Empreses del hub 
d’innovació Fòrum 
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Col·laboradors

Servei de tutela
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El 44è Congrés Mundial d’Hospitals

Candidatura
El 2017, La Unió Catalana d’Hospitals, membre de 

la IHF va presentar la seva candidatura per coor-

ganitzar el 44è Congrés Mundial d’Hospitals amb 

l’organització internacional, entitat amb la que 

comparteix objectiu: la millor de l’atenció a les per-

sones amb una mirada de futur i oberta al món 

El 2019, La Unió va agafar el relleu en el 43è Con-

grés Mundial d’Hospitals 2019 celebrat a Muscat 

Suport institucional

Irrupció de la COVID-19
El 44è Congrés s’havia de celebrar el 2020 però les dues entitats organitzadores va decidir ajornar l’es-

deveniment a causa de la COVID-19 per tal d’incorporar els aprenentatges i és el primer organitzat en 

situació de pandèmia  Per primera vegada, aquesta cita imprescindible va tenir lloc de manera híbrida, 

presencial a Fira de Barcelona i en remot  I després de 10 anys, i des de la Ciutat Comtal, el Congrés va 

tornar a Europa 

Objectiu
Compartit amb els organitzadors, incidir i transformar els sistemes de salut, amb una visió de futur i 

canvi, centrada en la persona 

Barcelona i Catalunya, referents mundials de salut

1r Congrés mundial en situació de pandèmia

Des de l’inici del Congrés, La Unió ha rebut el su-

port institucional de la Generalitat de Catalunya 

i de l’Ajuntament de Barcelona.
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Comitè organitzador

Enric Mangas, director general del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, president de La Unió

Jaume Duran, director general de la Fundació Sanitària de Mollet, comissionat de la Junta Directiva de 

La Unió per Afers Internacionals

Roser Fernández, directora general de La Unió

Anna Riera, directora d’afers internacionals de La Unió

Ramon Massaguer, director general de la Fundació Puigvert i membre de la Junta Directiva de La Unió

Xavier Mate, director territorial Barcelona-Vallés de Quironsalud i membre de la Junta Directiva de La 

Unió

Jordi Pujol Colomé, director de l’Hospital Plató fins 2020 i membre de la Junta Directiva de La Unió

Albert Salazar, gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau fins 2019 i, des d’aleshores, gerent de 

l’Hospital Vall Hebron, representant dels partners de coneixement i dels hospitals col·laboradors

Carles Sisternes, director de Fenin Catalunya

CLIQUEU PER VEURE EL VÍDEO PROMOCIONAL DEL CONGRÉS

https://vimeo.com/346809895
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Transforming Healthcare around the world

+ de 1.500 participants

+ 300 speakers 

+ de 74 països

+ 1.000 abstracts

+ 220 pòsters

+ 3 actes

Barcelona WHC 2021

Gran èxit de participació i assistència

Post Congress Survey. IHF

“ Average rating for all aspects is 8.19 (9/10), which is slightly above 
of our goal (8)”

“Was your time at the event maximized? 88% Yes”

Rècords batuts en la història del Congrés
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Parlant del que li preocupa a la gent,  
hem arribat a un 1.000.000 de persones

Trets identitaris del model sanitari català

Nou perfil de població  
amb malalties cròniques

Seguir donant resposta  
a la COVID-19

Recuperar l’equitat d’accés  
en els sistemes de salut 

Aspectes vinculats a 
l’actualitat: lideratge femení  
i canvi climàtic

Transformació dels sistemes de salut  
per millorar l’atenció a les persones

Compartir · Aprendre · Connectar · Coneixement · Networking

L’experiència dels assistents

Singularitats del #IHFBarcelona 2021

Excel·lència  
científica

Hub  
d’innovació

Compromís  
social



Pere Aragonès, president de la Generalitat de Ca-

talunya, Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, Hans 

Kluge, director regional per Europa de l’Organit-

zació Mundial de la Salut (OMS), Risto Miettunen, 

president de la IHF, Antoni Trilla, president del 

Comitè Científic del Congrés, Víctor Grífols, con-

seller delegat de Grífols, Enric Mangas, president 

de La Unió, i Jaume Duran, comissionat d’Afers 

internacionals de La Unió, han protagonitzat l’acte 

inaugural del 44è Congrés Mundial d’Hospitals, 

dimarts 9 de novembre  

Hans Kluge ha iniciat la seva intervenció “retent 

tribut als professionals del sistema sanitari pels 

dos últims anys de feina, pel seu compromís i per 

haver estat al peu del canó”  Després ha enumerat 

les lliçons principals que s’han après de la pandè-

mia:

•  “Cal una atenció primària forta”

•  “Cal invertir en infraestructures sanitàries pre-

parades per als reptes que poden venir, amb 

un finançament adequat per garantir l’atenció 

integral de les persones” 

•  “Cal reforçar els equips sanitaris i tenir cura dels 

professionals: protegir-los, invertir-hi i fer que 

treballar en salut sigui més atractiu” 

•  “Cal accelerar la digitalització dels hospitals 

i dels sistemes de salut  Digitalització és una 

oportunitat que significa una assistència millor”

Davant els aprenentatges postcovid, Kluge ha 

explicat que, a Europa, “és temps d’invertir en 

salut, d’acabar amb la desigualtat per accedir a la 

sanitat, fer un nou contracte amb les empreses i 

actuar conjuntament per millorar el benestar dels 

europeus” 

Cerimònia inaugural

Actes destacats

CLIQUEU PER VEURE EL VÍDEO DE LA CERIMÒNIA D’INAUGURACIÓ ELABORAT PER LA UNIÓ

Presència institucional

https://vimeo.com/643633255
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Josep Maria Argimon, conseller de Salut de la 

Generalitat de Catalunya, Zsuzsanna Jakab, di-

rectora general adjunta de l’Organització Mundial 

de la Salut, Awadh Al Ketbi, director general de 

l’Autoritat Sanitària de Dubai, i Deborah J. Bowen, 

directora general d’ACHE (American College of 

Healthcare Executives) i representant de la IHF 

a la AHA (American Hospital Association) i nova 

presidenta de l’International Hospital Federation, 

han protagonitzat l’acte de clausura 

Una última sessió en què “la col·laboració entre 

sistemes sanitaris” ha estat en boca de tots els 

oradors com a l’única manera d’avançar i d’en-

frontar els reptes de la sanitat del futur  Josep Ma-

ria Argimon ha destacat l’hospital transfronterer 

de Puigcerdà “com a exemple de cooperació”.

L’acte ha finalitzat amb el traspàs de Barcelona a 

Dubai (Emirats Àrabs Units), ciutat que l’any 2022 

acollirà la 45a edició del Congrés Mundial d’Hos-

pitals 

Cerimònia de cloenda

Enric Mangas, president de La Unió, Roser 

Fernández, directora general de l’entitat, Jaume 

Duran, comissionat d’Afers internacionals de La 

Unió, Anna Riera, directora d’Afers internacionals 

de La Unió, Antoni Trilla, president del Comitè 

Científic del Congrés, i Ron Lavater, director ge-

neral de la IHF, han rebut Hans Kluge, director per 

Europa de l’Organització Mundial de la Salut, amb 

qui han mantingut una trobada sobre la situació 

que ha provocat la pandèmia per Covid-19 i la 

resposta que s’hi ha donat als diversos països 

Trobada amb el director per Europa de l’OMS

La Unió escollida membre de la Junta Directiva de la IHF
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Cal abordar la històrica insufi-
ciència pressupostària que ha 
determinat el sistema de salut 
de Catalunya  Pere Aragonès

Com a país, hem de ser capaços 
de tenir cura de les persones, 
però també d’impulsar la recer-
ca i crear llocs de feina estables  
Enric Mangas

Cal reforçar els equips sanitaris 
i tenir cura dels professionals: 
protegir-los, invertir-hi i fer 
que treballar en salut sigui més 
atractiu  Hans Kluge

És simbòlic que un dels primers 
congressos internacionals que 
se celebren a Barcelona, des-
prés de la pandèmia, té la salut 
com a protagonista  Ada Colau

Els sistemes sanitaris d’arreu, 
els professionals, les entitats 
sanitàries i la ciutadania han de 
caminar junts per afrontar les 
conseqüències de la pandèmia   
Jaume Duran

Les persones, els professionals 
sanitaris treballant en equip, i la 
recerca, han estat els tres pilars 
que han permès afrontar la pan-
dèmia  Antoni Trilla

“

“

“

“

“

“

El gran impulsor dels canvis del 
futur serà el pacient. I no només 
com a objecte, sinó com un par-
ticipant actiu en tot el procés  
Risto Miettunen

Cal treballar perquè els hos-
pitals estiguin més preparats 
davant de noves crisis  Hem de 
promoure i replicar la innovació  
Zsuzsanna Jakab

La col·laboració entre centres 
sanitaris i institucions és quel-
com natural en l’àmbit sanitari i 
anirà a més. Awadh Al Ketbi 

La importància del sector salut 
com a sector estratègic de país  
Victor Grífols 

Què hem après de la covid-19? 
Que la col·laboració és clau per 
avançar i afrontar els reptes de 
futur  Anna Riera

Integrar l’atenció social i l’aten-
ció mèdica és un repte impor-
tant que cal abordar, així com la 
sostenibilitat   
Josep Maria Argimon

“

“

“

“ “

“
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Experts nacionals i internacionals amb una sòlida trajectòria han participat al 44è Congrés Mundial 

d’Hospitals per compartir reptes i trobar solucions per avançar mitjançant la col·laboració, situant la 

persona al centre de les transformacions que cal adoptar als sistemes sanitaris  

Comitè científic

Adelaida Zabalegui, RN, PhD, FEANS

Subdirectora de Docència i recerca en Infermeria a l’Hospital Clínic de Barcelona, 

membre de la junta de la campanya Nursing now i de l’European Academy of Nur-

sing Science

Antoni Trilla MD, PhD, MSc

Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelo-

na. President del Comitè Científic del Congrés

Jaume Duran, MD, PhD, MBA

Director general de la Fundació Sanitària Mollet i comissionat de la Junta directiva  

de La Unió per a Afers internacionals

Anna Garcia-Altés, PhD, MPH, MSc 

Directora de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya de l’Agència de Quali-

tat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Anna Riera, MD, MBA, Executive MPA 

Directora d’Afers internacionals de La Unió Catalana d’Hospitals

Josep Tabernero, MD, PhD

Director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i cap d’Oncologia Mèdica de 

l’Hospital Vall d’Hebron

Excel·lència científica
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Omar Awadh Al-Rawas, PhD, MBChB, FRCP

Secretari general de la Junta Àrab d’Especialitats en Salut (Jordània)

Robyn Begley, DNP, RN, NEA-BC

Vicepresidenta sènior i cap d’Infermeria de l’American Hospital Association, directora general de 

l’American Organization for Nursing Leadership (Estats Units)

Hong-I Chen, MD, PhD, MA

Degà honorari de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Cristiana Chang Jung (Taiwan)

Helmut Kern, MA

Assessor de diverses organitzacions i organismes internacionals (Àustria)

Luís Vélez Lapâo, PhD, MSc

Professor de Salut digital, Salut global i Medicina tropical de la Universidade Nova de Lisboa (Portgual)

Ronald Lavater, MPA, FACHE

Director general de la International Hospital Federation

Kyung Eun Lee, MSW, MHM

Director general i president de Keyo Medical Foundation (Corea del Sud)

Maria Lourdes Otayza, MD

Directora mèdica del Mariano Marcos Memorial Hospital & Medical Center i secretària de la Philippine 

Hospital Association (Filipines)

Adesola Pitan, M

Assessor especial del gobernador de Salut de l’estat de Lagos (Nigèria)

Hamid Ravaghi, PhD

Assessor regional d’Atenció i Gestió hospitalària del departament de Desenvolupament de Sistemes de 

Salut de l’OMS EMRO (Egipte)

Sameen Siddiqi, MD, PhD

Cap del departament de Ciències de la Salut de la Universitat Aga Khan (Pakistan)

Richard Stubbs, FRSA

Director general de la Yorkshire & Humber Academic Health Science Network (Regne Unit)

Simon Tang, MD, MBChB, FRCS

Director general de Nous territoris de l’oest del Hospital Authority (Hong Kong)

Mansour Mohamed Yousef, MD

Consultor en Anestesiologia i cap mèdic del Rashid Hospital (Dubai)
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Junts transformant els sistemes de 
salut per fer-los més àgils, amb més 
capacitat de resposta i més resilients

Aquest ha estat el lema del 44è Congrés Mundial 

d’Hospitals, a més dels reptes i les transformaci-

ons que els sistemes de salut d’arreu del món han 

d’emprendre, l’esdeveniment ha posat èmfasi en 

l’atenció integral de les persones  S’ha posat en 

valor una assistència més humana, preventiva, 

predictiva, personalitzada i de proximitat. 

L’impacte de les societats longeves en els siste-

mes de salut ha posat de manifest que no n’hi ha 

prou en centrar els sistemes de salut en curar les 

malalties o atendre la dependència, sinó en cuidar 

i acompanyar la persona al llarg de la seva vida i 

invertir en promoció i educació per a la salut 

Cada vegada hi ha més consens mundial en la ne-

cessitat de transformar per incrementar la qualitat 

i mantenir els sistemes de salut d’accés universal  

La salut és el bé més preuat d’un país i es tradueix 

també en progrés econòmic.

“
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Plenaris i sessions destacades

9 de novembre

Lideratge femení: agilitat, capacitat de 
resposta i resiliència lluitant contra la 
Covid-19

Participants: Deborah J  Bowen, professora 

del departament de Bioètica i Humanitats 

de la Universitat de Washington, Sara Berbel 

Sánchez, gerent de l’Ajuntament de Barcelona, 

i Lucy Nugent, directora executiva de l’Hospital 

Universitari de Tallaght 

9 de novembre

Preparant-nos per a la propera pandè-
mia global: la perspectiva europea i la 
d’Amèrica del nord

Participants: Risto Miettunen, president de la IHF, 

Natasha Azzopardi, directora de l’OMS, Josep 

Maria Campistol, director de l’Hospital Clínic de 

Barcelona, Bechara Choucair, coordinador de 

vacunacions de la Casa Blanca (Estats Units), 

Wright Lassiter III, president i director executiu 

del Henry Ford Health System (Estats Units), i 

Bertrand Levrat, director executiu de l’Hospital 

Universitari de Ginebra 

La pandèmia ens ha fet adonar que la col·la-

boració és millor que la competitivitat  Els 

lideratges clàssics, jeràrquics i autoritaris no 

han funcionat  

Sara Berbel

Hem superat cinc onades gràcies a la bona 

preparació mèdica, la generositat, el treball 

en equip i la gratitud dels professionals  

Josep Maria CampistolEl 70% dels treballadors de la salut són 

dones, però aquesta xifra no es trasllada als 

òrgans de gestió. 

Deborah J  Bowen
Cal més i millor inversió per als sistemes 

sanitaris per  poder respondre millor quan 

arribi la pròxima pandèmia. 

Natasha Azzopardi

“
“

“
“
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9 de novembre

Accelerant la recerca, el 
desenvolupament i distribució de 
la vacuna contra la Covid-19: lliçons 
apreses dels principals stakeholders

Participants: Natasha Azzopardi, directora de 

l’OMS, Carmen Cabezas, subdirectora general de 

Promoció de la salut del departament de Salut, 

César Hernández, cap del departament de Me-

dicaments d’ús humà de l’Agència Espanyola de 

Medicaments i Productes Sanitaris, Siff Malue 

Nielsen, tècnica d’acceptació i demanda de 

vacunes a l’EURO de l’OMS, John Nkengasong, 

director dels centres d’Àfrica per al Control i la 

prevenció de malalties (Etiòpia), i Greg Perry, 

subdirector general de la Federació Internacional 

d’Associacions i Fabricants de productes farma-

cèutics 

És important que la població del nostre 

territori rebi la vacuna. Però també s’ha de 

tenir la visió més àmplia i col·laborar amb 

altres països  

Carmen Cabezas

“L’estratègia de la Unió Europea és acce-

lerar el desenvolupament i la producció de 

vacunes, compartir riscos  

César Hernández

“

“

10 de novembre

Lideratge infermer per a la transfor-
mació dels serveis durant la pandèmia 
global: exemples pràctics d’arreu

Participants: Robin Begley, directora executiva de 

l’American Organization for Nursing Leadership, 

Romnick Aguilar, infermer en cap en funcions i 

oficial de Prevenció i control d’infeccions a l’Hos-

pital d’Emergències San Pedro José L  Amante 

(Filipines), Lord Nigel Crisp, exconseller delegat 

del NHS (Regne Unit), Zipporah Iregi, oficial d’in-

fermeria en pràctiques a l’Hospital de referència 

del comtat de Kitui (Kenya), Maria Eulàlia Juvé, 

membre de la junta del Consell Internacional d’In-

fermeres, i Adela Zabalegui, vicedirectora d’Infer-

meria de l’Hospital Clínic (Barcelona) 

La societat té una imatge de la infermeria 

que no és real: tenim formació sanitària, 

estem titulades amb màsters i fem recerca. 

Adela Zabalegui

Som les enginyeres de l’atenció als 

pacients  

Maria Eulàlia Juvé

“

“
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10 de novembre

Aprofitar les innovacions per a recu-
perar-nos millor: lliçons europees de la 
pandèmia 

Participants: Josep Figueras, director de 

l’Observatori Europeu de Sistemes i Polítiques 

de Salut, Reinhard Busse, cap del Departament 

de Gestió sanitària de la Universitat Tecnològica 

de Berlín, Nick Fahy, investigador sènior de la 

Universitat d’Oxford, Marc Noppen, director 

general d’Uz, Dimitra Panteli, responsable del 

programa d’Innovació del sistema sanitari a 

l’Observatori Europeu de Sistemes i Polítiques de 

Salut, i Liisa Maria Voipio Pulkki, directora general 

i directora mèdica del Ministeri d’Afers Socials i 

Sanitat de Finlàndia.

Hem de buscar sistemes de col·laboració 

per aprendre els uns dels altres  

Josep Figueras
“

11 de novembre

Humanització de la tecnologia per a uns 
serveis assistencials intel·ligents:  
l’impacte de la Covid-19

Participants: Richard Stubbs, director executiu 

de Yorkshire & Humber AHSN, Preetha Reddy, vi-

cepresidenta executiva d’Apollo Hospitals Enter-

prise Ltd , Anne Snowdon, directora de Recerca 

científica de l’HIMSS, Heidi Sveistrup, directora 

general i directora científica de Bruyére Research 

Institute, i Yulun Wang, membre distingit de Tela-

doc Health 

Arreu del món, la transformació digital de 

l’assistència sanitària està sent molt més 

lenta que a qualsevol altre sector  Cal acce-

lerar-la  

Anne Snowdon

“

People on Board:
Transforming Healtchare
Blending Agility, Responsiveness, Resilience
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Sessions partners de coneixement

8 de novembre

Innovació i investigació amb pacients en 
un hospital pediàtric

Participants: Eduard Martín, director de Con-

nectivitat intel·ligent del Mobile World Capital, i 

Begonya Nafría, coordinadora del grup de recerca 

Participació dels pacients en la recerca de l’Hospi-

tal Sant Joan de Déu 

8 de novembre

Acceleració pràctica i sostenibilitat de la innovació sanitària en temps de COVID-19

Participants: Robert Fabregat, director de Biocat, Bonaventura Clotet, director d’IrsiCaixa, Marc Desc-

hamps, president del CEBR, Elia Torroella, directora de Recerca d’Hipra, Montserrat Daban, directora de 

Recerca de Biocat, i Oriol Roca, intensitivista de l’Hospital de la Vall d’Hebron 

8 de novembre

Desenvolupament professional continu. 
Competències del directiu de la salut

Participants: Rafael López Iglesias, membre de la 

junta directiva de SEDISA, Eloína Núñez, gerent 

de l’Àrea sanitària de Santiago de Compostela i 

membre de la junta de SEDISA, Dulce Ramírez, 

directora de Continuïtat assistencial de l’Hospital 

Universitario Infanta Leonor i vicepresidenta pri-

mera de SEDISA, i Jose Soto, gerent de l’Hospital 

Clínico San Carlos i president de SEDISA 
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8 de novembre

Consciència social i models de gestió 
de la investigació biomèdica orientats a 
la millora de la salut: mobilització de la 
ciutadania

Participants: Lluís Bernabé, director de la Funda-

ció La Marató de TV3, Marga Nadal, directora de 

l’IDIBGI, Beatriz Bellosillo, cap de secció de biolo-

gia molecular del servei d’Anatomia patològica de 

l’Hospital del Mar, Àngels Molina, directora de La 

Marató de TV3, Camil Roca, fundador de K1000, i 

Raquel Sans, periodista 

8 de novembre

Estratègies per a la transformació digi-
tal dels hospitals

Participants: Tino Martí, director de l’Observatori 

‘La salut importa’ de la SCGS, Ramon Cunillera, 

president de la SCGS, Francesc Garcia Cuyàs, 

director mèdic adjunt de l’Hospital Sant Joan de 

Déu, Jordi Piera-Jiménez, director d’Estratègia 

digital del Departament de Salut, Cristina Adro-

her, directora d’Operacions del Centre de càncer 

pediàtric de l’Hospital Sant Joan de Déu, i Jordi 

Martínez, cap d’Innovació de l’Hospital del Mar 

8 de novembre

Innovació inclusiva que aporta valor

Participants: Jordi Serrano Pons, cofundador de Healthio, Bartomeu Ayala Márquez, cap de formació i 

responsable de l’àrea d’Impressió 3D d’Althaia, Xavier Gironès, director d’R+I de la Fundació Università-

ria del Bages, Ferran Fillat-Gomà, cirurgià ortopèdic de l’Hospital Parc Taulí, Arnau Valls Esteve, engi-

nyer d’R+I de l’Hospital Sant Joan de Déu, Josep Vidal Alaball, coordinador de la Unitat d’R+I de l’Institut 

Català de la Salut, Meritxell Davins, directora de Tranformació i salut digital de l’Hospital Germans Trias 

i Pujol, Jordi Piera-Jiménez, director d’Estratègia digital del Departament de Salut, Iñaki Alegría Coll, di-

rector mèdic de l’Hospital Gambo General Rural (Etiòpia), Kristina Zakurdaeva, fundadora de la Founda-

tion for Cancer Research Support (Rússia), i Elisenda Casanelles Abella, cap d’Operacions del CIMTI 
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8 de novembre

La transformació digital de la sanitat, de 
la teoria a la pràctica: activitats en curs i 
lliçons apreses a Catalunya

Participants: Josuè Sallent, director de la Fun-

dació TICSalut Social, Juana Flores, adjunta a la 

Direcció assistencial de l’Hospital del Mar, Salva-

dor Pedraza, president de Radiòlegs de Catalunya 

i director clínic territorial de l’IDI·Girona, Sergi Yun 

Viladomat, internista de l’Hospital de Bellvitge, 

Montserrat Gea, directora general de Professio-

nals de la salut del Departament de Salut, i Joana 

Barbany, directora general de Societat digital del 

Departament de Polítiques digitals 

9 de novembre

Donar suport a l’aplicació de l’atenció centrada en el pacient en els entorns clínics: 
Com avançar en la humanització del pacient i l’autogestió

Participants: Carola Orrego, subdirectora de l’Institut Universitari Avedis Donabedian, Marc Ballester, 

director de projectes de la Fundació Avedis Donabedian, Pilar Hilarion, subdirectora de l’Institut 

Universitari Avedis Donabedian i Rosa Suñol, presidenta de la Fundació Avedis Donabedian.

8 de novembre

L’impacte de la intel·ligència artificial: 
consideracions ètiques i pràctiques

Participants: Maria Teresa Ferretti, directora cien-

tífica del Women’s Brain Project, Mercè Crosas, 

secretària de Govern obert del Departament d’Ac-

ció exterior, Alison Gardner, científica de dades 

de la Keele University, i Teresa Scantamburlo, 

investigadora de l’European Centre for Living 

Technology 
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Noves perspectives en el maneig de les 
malalties de l’envelliment

Participants: Jean Georges, director executiu 

d’Alzheimer Europa, Andrew Scott, professor del 

London Business School, Steaven Braithwaite, 

CSO Alkahest i Mercè Boada, directora general de 

ACE Alzheimer Center 

Com treure el màxim partit a la xarxa 
de col·laboració hospitalària. Una 
perspectiva europea. ECHO-EUHA

Participants: Rubén Díaz, secretari general 

d’ECHO, Albert Salazar, director general de 

l’Hospital Vall Hebron i Manel del Castillo, director 

general de l’Hospital Sant Joan de Déu 

10 de novembre

La investigació clínica i translacional 
com a forma de promoure l’accés 
sostenible i ràpid a la innovació

Participants: Antoni Plasencia, director general 

de IS Global Spain, Josep Tabernero, director de 

l’Institut d’Oncologia Vall Hebron, Àngel Font, 

director de recerca i salut a la Fundació La Caixa.

9 de novembre

Model d’acreditació de l’excel·lència en 
la seguretat perioperatòria

Participant: Daniel Arnal, Co-founder and Vice-

president, SENSAR, Spain 

Sessions especials



Prop de 20 empreses i entitats, nacionals i inter-

nacionals, han format part del marketplace del 

44è Congrés Mundial d’Hospitals  Un espai per 

conèixer i provar noves aplicacions destinades a 

millorar l’atenció i la gestió sanitàries. 

També s’ha habilitat un speakers’corner per fer-hi 

presentacions en directe de projectes demostra-

tius (entre hospitals i empreses), així com sessions 

patrocinades 

Dijous 11 de novembre el conseller de Salut, Josep 

Maria Argimon, ha visitat el marketplace, que 

durant els quatre dies del congrés ha omplert el 

vestíbul del Palau de Congressos 

Innovació

La transformació digital, els reptes i les solucions que aporta el big 
data o els avenços tecnològics, protagonistes del hub d’innovació 
amb productes, serveis i resultats innovadors de present i de futur.
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Des de la concepció del 44è Congrés Mundial 

d’Hospitals, La Unió ha treballat per situar Barce-

lona i Catalunya com a referents de la salut però, 

també com a referents de cultura, patrimoni i 

compromís social 

En aquest sentit, durant el Sopar de Gala s’ha vol-

gut mostrar elements singulars de la gastronomia 

i la tradició catalanes en un marc incomparable 

com el MNAC 

A més, el Congrés ha acollit un concert solidari en 

benefici de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, 

enguany dedicada a la salut mental, del qual es 

van recaptar més de 14 000 euros 

El segon dia ha acabat amb un after work social 

dinner a la sala oval del Museu d’Art de Catalunya 

(MNAC)  L’acte ha comptat amb les intervenci-

ons de Josep Maria Argimon, conseller de Salut, 

Davide Malmusi, director dels Serveis de Salut de 

l’Ajuntament de Barcelona, Ronald Lavater, CEO 

de la IHF, i Jaume Duran, comissionat d’Afers 

internacionals de La Unió 

El sopar ha estat una oportunitat per fer 

networking i compartir el que s’ha après a les ses-

sions  També s’hi ha mostrat una mica de cultura  

i tradicions catalanes, a través de la gastronomia  

i amb una actuació de la Colla Castellera de Bar-

celona 

Precisament sobre els castellers Jaume Duran ha 

recordat que “són torres humanes que es fan i es 

desfan, amb homes i dones de diferents edats i 

orígens  Tant important és l’equilibri i la capacitat  

de la torre que va pujant i veiem com la força del 

grup humà que la suporta, la “pinya humana” de l 

a base del castell  De castells se’n poden construir 

de moltes menes, més grans, més senzills, torres 

i pilars... però el que tenen tots en comú, i que 

els simbolitza, és que junts, sumant esforços, fent 

pinya, anant de la mà, és possible construir i sos-

tenir els somnis, fer-los realitat  Fer un bon castell 

humà exigeix a la torre i a la pinya les senzilles 

virtuts de la saviesa: la fortalesa, la temprança, la 

prudència i la justícia. És un bon exemple del país 

que som: un país d’obertura, d’acollida, inclusiu i 

que creu fermament en l’esforç i en la capacitat 

de fer realitat els somnis entre tots 

Diuen que l’estètica va de la mà de l’espiritualitat  

de la persona  En el marc incomparable d’aquests 

excepcional MNAC, som conscients de la impor-

tància de l’art. I de l’art fet i viscut a Catalunya”.

After Work Social Dinner

Compromís social
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El 10 de novembre el Palau de la Música ha acollit 

un concert solidari impulsat per la Fundació Unió 

per recaptar fons per la Marató de TV3 i Catalu-

nya Ràdio, que enguany dedica a la salut mental. 

El concert ha estat un èxit, amb més de 900 assis-

tents, entre els quals el conseller de Salut, Josep 

Maria Argimon, o la regidora de Salut, Envelliment 

i Cures de l’Ajuntament de Barcelona, Gemma 

Tarafa 

L’acte ha estat un homenatge a la música per al 

cinema del compositor John Williams, interpre-

tada per l’Orquestra Simfònica del Vallès sota la 

direcció de Rubén Gimeno i amb interpretacions 

de l’actor Peter Vives  Williams és el compositor 

més guardonat de la història del cinema, amb cinc 

premis Oscar i autor, entre altres pel·lícules, de 

Star Wars, ET, l’extraterrestre, Jurassic Park, Harry 

Potter o La llista de Schindler 

Un moment de retrobament i manifestació del 

compromís social i solidari del teixit associatiu de 

La Unió i del conjunt de la societat catalana.

El concert ha comptat amb les intervencions 

d’Enric Mangas, president de La Unió, i de Llu-

ís Bernabé, director de la Fundació La Marató  

Enric Mangas ha explicat que “la idea del concert 

solidari es va gestar des de l’inici de l’organització 

del congrés, i ara agafa més sentit que mai si hi 

sumem la mostra de reconeixement a tots els pro-

fessionals d’arreu del món que durant la pandèmia 

han estat al costat de les persones, i si hi sumem 

la bondat del destí dels fons que recollirem, que 

seran per a la recerca en la salut mental, un repte 

sanitari i social, de present i de futur” 

I Lluís Bernabé, en el marc dels 30 anys de la Ma-

rató, ha afirmat que es tracta d’una experiència de 

solidaritat que caracteritza la societat del nostre 

país   

Concert solidari de la Fundació Unió 
en benefici de La Marató
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El concert solidari organitzat per la Fundació 

Unió, entitat vinculada a la Unió Catalana d’Hos-

pitals, ha estat un èxit i ha aconseguit 14.311,44 

euros per La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. 

Un cop acabat el congrés Enric Mangas, president 

de La Unió, i Roser Fernández, directora general 

de La Unió, han lliurat el xec amb la suma recap-

tada a Lluís Bernabé, director de la Fundació La 

Marató, acompanyat per la periodista Helena 

Garcia Melero 

Enguany el programa solidari ha estat dedicat a 

la salut mental, un dels àmbits d’actuació de La 

Unió, que ha pres rellevància especial arran de la 

pandèmia per Covid-19  

L’acció benèfica organitzacida per la Fundació 

Unió al Palau de la Música ha posat un gra de 

sorra per ajudar a finançar projectes de recerca 

que esdevindran transformacions profundes dels 

sistemes d’intervenció en diferents àmbits: comu-

nitari i social, educatiu, sanitari, laboral i d’empo-

derament a la població en salut mental  

Durant uns dies, la Marató ha posat el focus en 

les persones afectades i el seu entorn, apropant 

el trastorn mental a la ciutadania amb una mirada 

neta i en primera persona, amb una mirada pro-

fessional i experta. 

Més de 14.300 euros recaptats per salut mental

CLIQUEU PER VEURE EL VÍDEO RESUM DEL CONCERT SOLIDARI

https://vimeo.com/657057493


Les més de cent entitats associades han donat suport i s’han implicat en la materialització del Congrés 

que ha estat un èxit compartit i que han volgut que sigui també de país.

Amb els associats

10 de novembre

Lideratge per a la sostenibilitat: com els 
líders sanitaris poden afrontar el repte 
del canvi climàtic 

Participants: Elizabeth Baca, experta en lideratge 

de Deloitte, Jaume Duran, director de la Fundació 

Sanitària de Mollet i comissionat d’Afers 

internacionals de La Unió, Carlo Giardinetti, 

consultor de Sostenibilitat de Deloitte, Walt 

Vernon, director executiu de Mazzetti, i Nick 

Watts, director de Sostenibilitat del NHS

El National Health System (NHS) anglès s’ha 

compromès a no fer negoci amb proveïdors 

contaminants  

Nick Watts

El 100% de l’energia que fa servir l’hospital 

prové de fonts renovables  

Jaume Duran

“

“

9 de novembre

Implicació de tots els agents de l’ecosis-
tema per a la transformació dels siste-
mes de salut

Participants: Oriol Fuertes, fundador de Qida, 

Cristina Adroher, directora d’Operacions del 

Centre de càncer pediàtric de l’Hospital Sant Joan 

de Déu, Xavier Lleixa, cofundador de DIGIME-

VO, Anna Ribera, directora mèdica dels Serveis 

de Salut Integrats Baix Empordà, Ignasi Riera, 

director d’Operacions sanitàries del Parc Sanitari 

Sant Joan de Déu; tots ells membres del Comité 

d’Impuls del Projecte +Futur de La Unió.

S’ha compartit la Relectura del Projecte +FUTUR, 

incorporant-hi els aprenentatges en el nou esce-

nari marcat per la COVID-19 i els compromisos 

de l’Agenda 2030  Nova priorització d’accions i 

reformulació de reptes 

Junts fem La Unió, junts hem fet  
el 44è Congrés Mundial d’Hospitals

10 de novembre

Cuina intel·ligent per a una millor salut: 
Per a les persones i el planeta 

Artur Arqués, director d’Arcasa i president 

del Fòrum d’Associats de La Unió, i Roberto 

Limentani, CEO de CAMST Internacional, han 

presentat la ponència sota la premissa que tot 

allò que està relacionat amb el menjar és una part 

important en el procés de cura del pacient 
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Participació dels associats

97 posters
7 virtual lightning talks
4 papers presentations

3 virtual papers
20 lightning talks

Associats reconeguts als Premis IHF
Enguany el congrés ha rebut més de 250 candidatures als Premis IHF, representades per 34 països i 

territoris  I quatre associats de La Unió han merescut la distinció: 

•  la Fundació Mútua de Terrassa, premi de plata 

en la categoria de Lideratge i gestió pel model 

d’atenció integral de la salut aplicat durant la 

pandèmia per COVID19

•  la Unitat d’Autisme de l’Hospital Universitari 

Mútua de Terrassa ha estat bronze en Qualitat i 

seguretat assistencial pel servei i l’apoderament 

oferts a les famílies ateses

•  la Fundació Sanitària Mollet, plata a l’Excel·lèn-

cia d’hospitals verds pels seus més de deu anys 

de compromís amb les polítiques respectuoses 

amb el medi ambient

•  el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf ha re-

but el bronze a l’Excel·lència d’hospitals verds per 

la transició energètica i ecològica que ha aplicat

Dos associats de La Unió també han pujat a l’es-

cenari per rebre dos dels premis als millors pòs-

ters, la Fundació Sanitària Mollet i l’Hospital Clínic. 

I un tercer reconeixement en aquesta categoria 

també ha estat per a la Fundació Unió, vinculada 

a La Unió, per la proposta de benchmarking de 

l’entitat, que té com a objectiu millorar els resul-

tats dels centres sanitaris 

Millors pòsters

Implicació directa dels associats  
en més de 150 espais de continguts

8 entitats,  
en 6 sessions 

paral·leles

1 entitat,  
en 1 plenari

2 entitats han 
impulsat 2 sessions 

paral·leles

7 pòsters de La Unió
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Més de 1.000 professionals de la salut de tot  
el món han visitat l’estand de La Unió

Han pogut descobrir les nostres línies d’acció: 

projecte +Futur, iniciativa col·lectiva dels 

associats per ajudar les entitats a encarar els 

reptes de futur, acompanyament als associats i 

compromís social 

Més de 30 experiències amb projecció 
internacional dels associats

A l’interactiu de l’stand hem donat a conèixer 

experiències en Salut digital, Atenció centrada 

en la persona, Integració social i sanitària i 

Compromís Social 

CLIQUEU PER VEURE ELS PROJECTES

CLIQUEU PER VEURE EL VÍDEO DE PRESENTACIÓ DE LA UNIÓ AL CONGRÉS

https://mesfutur.uch.cat/experiencies/experiences-for-world-spreading/salut-digital/
https://vimeo.com/643633665
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Alguns dels centres més punters del país, referents assistencials, centrats en les persones i exemples 

d’alta complexitat hospitalària, han obert les seves portes als assistents al Congrés.

ACE Alzheimer Center 

Barcelona

Hospital de la Santa Creu  

i de Sant Pau

Hospital Clínic de Barcelona

Hospital de la Vall d’Hebron

Institut Guttmann

Hospital Sant Joan de Déu

Institut Català d’Oncologia

Hospitals col·laboradors



Partner principal

Partners institucionals

Partners socials

Mitjans col·laboradors

Hospitals col·laboradors

Partners de coneixement

Partners i col·laboradors
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Patrocinadors platí

Patrocinadors or

Patrocinadors plata

Patrocinadors bronze

Congrés segur



La dimensió comunicativa del 44è Congrés 

Mundial d’Hospitals ha estat possible gràcies a la 

implicació de les entitats associades  El 2018, el 

Consell Tècnic Assessor de l’entitat va participar 

molt activament en l’elaboració del lema del Con-

grés: People on board: transforming healthcare 

by blending agility, responsiveness and resilience  

I a partir d’aquí, els àmbits de comunicació de les 

entitats s’han implicat en la difusió 

Especialment del 8 a l’11 de novembre, l’equip de 

comunicació corparatiu de La Unió ha treballat 

amb diversos equips de comunicació de les enti-

tats associades  Els resultats que us presentem en 

aquest capítol són fruit d’un treball en xarxa.

Per primera vegada en la història del Congrés, una 

entitat com és la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals de Catalunya firma un conveni pel 

qual TV3 i Catalunya Ràdio es converteixen en 

mitjans col·laboradors de l’esdeveniment.

948.979.100

+90.000

audiència

visualitzacions

Enric Mangas, amb Catalunya Ràdio. Jaume Duran, amb Helena Garcia 

Melero al Tot es mou de TV3 

Josep Figueras, a RAC1 

Impacte comunicatiu
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Premsa

Roda de premsa

6 comunicats

340 notícies publicades

14 mitjans

Antoni Trilla, president del Comitè científic del 44è Congrés Mundial d’Hospitals i membre del Consell ci-

entífic de la Fundació Unió, Jaume Duran, director general de la Fundació Sanitària Mollet i secretari de 

la Unió Catalana d’Hospitals, Risto Miettunen, president de la IHF, i Muna Tahlak, CEO del Latifa Women 

and Children Hospital (Dubai) 
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Xarxes socials

+160.000 visualitzacions

4.679 seguidors 8.836 seguidors

Newsletters

Resums diaris 
del Congrés

Butlletí corporatiu setmanal 10 especials informatius

Podcasts

•  Taking action on climate change
•  Humanizing technoligy for smart healthcare delivery
•  Vaccine management during a global pandèmic
•  Effective leardership during the COVID-19 global pandèmic
•  Impact of nursing global iniciatives

ESCOLTA’LS

http://yjw9.mjt.lu/nl2/yjw9/uk7x1.html?hl=es
http://yjw9.mjt.lu/nl2/yjw9/ukr9v.html?m=AL4AALJ-PC8AAciQy7AAAAC5FdwAAAAIXTEAnJI8AAvTEQBhjPj3wn68Ozk_TJuQU0K5omrdkgAL51A&b=eed01052&e=c8ee3410&x=pZ4F-ILsn2h-JqGTYUCOfsMbgxFWBjCVJHLlZQDz2DY
http://yjw9.mjt.lu/nl2/yjw9/ukr1n.html?hl=es
http://yjw9.mjt.lu/nl2/yjw9/ukry0.html?m=AVgAABB4Cj8AAciQyzQAAAC5FdwAAAAIXTEAnJI8AAvTEQBhi4_vnY1dhNdqQeyGJh48p--dHwAL51A&b=aba4e0d3&e=1dfd44e8&x=pZ4F-ILsn2h-JqGTYUCOfsMbgxFWBjCVJHLlZQDz2DY
http://yjw9.mjt.lu/nl2/yjw9/ukrm8.html?hl=es
http://yjw9.mjt.lu/nl2/yjw9/ukrm8.html?hl=es
http://yjw9.mjt.lu/nl2/yjw9/ukr1n.html?hl=es
http://yjw9.mjt.lu/nl2/yjw9/ukr1n.html?hl=es
http://yjw9.mjt.lu/nl2/yjw9/ukr1n.html?hl=es
http://yjw9.mjt.lu/nl2/yjw9/ukr1n.html?hl=es
http://yjw9.mjt.lu/nl2/yjw9/ukr1n.html?hl=es
https://open.spotify.com/show/4PhD5AuRees4cayqAqeHyn
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CLIQUEU PER VEURE EL VÍDEO 

RESUM DEL CONGRÉS

VEGEU LA WEB DEL CONGRÉS

Recull: programa, sessions gravades,  
relació de ponents, posters, premis i fotos

APP del 44è Congrés Mundial d’HospitalsSecretaria del Congrés. Grup RIC

https://vimeo.com/649897187
https://vimeo.com/649897187
https://www.ihf-fih.org/barcelona-2021/



