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Del 8 a l’11 de novembre, Barcelona capital mundial de la Salut  

El 44è Congrés Mundial d’Hospitals aborda la transformació  dels sistemes de salut 
per millorar l’atenció de les persones amb visió de futur i canvi 

Barcelona i Catalunya, seu del primer Congrés de Salut en el món post impacte de la pandèmia 

 

• La International Hospital Federation (IHF) i La Unió Catalana d’Hospitals organitzen aquest 
fòrum mundial que tractarà com la pandèmia de la COVID19 ha accelerat la necessitat de 
transformar els sistemes de salut per millorar l’atenció de les persones a tot el món 
 

• Sota el lema People on board: transforming healthcare by blending agility, responsiveness and 
resilience el congrés té la voluntat d’incidir i transformar els sistemes de salut amb una visió de 
canvi, centrada en l’atenció a la persona. 
 

• També s’abordaran temes d’actualitat vinculats al sector salut com ara el canvi climàtic i com la 
salut del planeta impacta en la de les persones així mateix es debatrà sobre els canvis en el 
model de lideratge 
 

• Més de 1.500 professionals es donaran cita en el 44è Congrés Mundial d’Hospitals a través d’un 
format híbrid que permetrà millorar l’accessibilitat a referents a tot el món, situant Catalunya en 
l’aparador del món i fent de Barcelona capital mundial de la salut 
 

• El congrés compta amb el suport institucional de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya i és possible gràcies a la col·laboració de Grífols com a partner principal i de més d’una 
vintena d’empreses col·laboradores, i de reconeguts partners de coneixement 
 

• En el marc del congrés, es farà un Concert Solidari al Palau de la Música Catalana en suport a La 
Marató de TV3 i Catalunya Ràdio 

 

(Barcelona, 15 de setembre). La International Hospital Federation (IHF) i La Unió Catalana d’Hospitals, 
membre de l’associació internacional, organitzen aquest fòrum mundial que tractarà com la pandèmia de 
la COVID19 ha accelerat la necessitat de transformar els sistemes de salut per millorar l’atenció de les 
persones a tot el món i donar resposta a nous reptes comuns que es plategen a la majoria de països. Sota 
el lema People on board: transforming healthcare by blending agility, responsiveness and resilience té 
la voluntat d’incidir i transformar els sistemes de salut amb una visió de canvi, centrada en l’atenció a la 
persona. 

Web del Congrés: https://worldhospitalcongress.org/ 

Aquest esdeveniment representa una gran oportunitat per debatre i compartir experiències de tot el món 
sobre aspectes clau com la necessitat d’adaptar els sistemes de salut al nou perfil de població amb 
malalties cròniques, de quina manera es dona resposta a l’impacte de casos de la COVID19 aplicant alhora 
una estratègia mundial o quines són les millors formules per garantir l’equitat d’accés als sistemes de salut 
o la salut digital, entre altres. 

https://worldhospitalcongress.org/
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Del 8 a l’11 de novembre, s’aniran abordant problemes crònics no resolts propis dels sistemes de salut 
com la insuficiència pressupostària, l’adequació de les competències i rols professionals, la inversió en 
salut pública o la interacció amb els serveis sanitaris i socials. I d’altres sorgits arran de la pandèmia, com 
per exemple, de quina manera encarem la pròxima pandèmia i aprofitem millor les innovacions 
incorporades, com gestionem millor l’acceleració de la recerca, el desenvolupament i la distribució de la 
vacuna contra la COVID19 o com orientem l’humanisme versus tecnologia per a uns serveis assistencials 
intel·ligents. Professionals i experts miraran de donar resposta tenint en compte nous paradigmes i 
l’oportunitat que s’obre ara per fer efectiu el canvi i la transformació dels sistemes de salut. 
 
A més a més, s’abordarà temes d’actualitat vinculats al sector salut com ara el canvi climàtic i de quina 
manera la salut del planeta incideix en la de les persones així mateix es debatrà sobre els canvis de model 
de lideratge: la importància de promoure un lideratge basat en valors i un lideratge femení, més flexible, 
adaptable i que afavoreix la presa de decisions compartides, especialment amb els professionals i els 
usuari. 
 
Més de 1.500 professionals es donaran cita en el 44è Congrés Mundial d’Hospitals a través d’un format 
híbrid que permetrà millorar l’accessibilitat a referents a tot el món, situant Catalunya en l’aparador del 
món i fent de Barcelona capital mundial de la salut.  

Aquesta cita reuneix grans experts i coneixedors dels sistemes sanitaris dels cinc continents i el comitè 
científic està presidit pel Dr. Antoni Trilla. A partir de més de 400 treballs de professionals dels cinc 
continents, aquest fòrum és gran oportunitat per facilitar l’intercanvi de coneixement, experiències i 
diàleg sobre les millors pràctiques al voltant de respostes a reptes comuns. 
 
Aquests temes es tractaran de la mà d’experts com ara Hans Kluge, director regional de l’OMS per Europa, 
Sara Berbel, gerent de l’Ajuntament de Barcelona, Rod Hochman, president de Providence Saint Joseph 
Health i president de la American Hospital Association (Estats Units), Josep Figueras, European 
Observatory on Health Systems and Policies, Thomas Cueni, director general de la International 
Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations, Nigel Crisp, representant de Nursing Now 
(programa global d’infermeria), Robyn Begley, directora d’Infermeria de l’Associació Estadounidenca 
d’Hospitals i Richard Stubbs, director executiu de Yorshire & Humber AHSN del Regne Unit, entre molts 
altres. 

I per mostrar les innovacions d’entitats i empreses que treballen amb i per al sector salut, el congrés 
disposa d’un Marketplace, un hub d’innovació en el qual hi ha més d’una vintena d’exhibidors. També 
s’ofereix un programa de visites presencials a 7 hospitals i entitats sanitàries referents del sistema de salut 
català (Hospital Universitari Vall d’Hebron, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital Clínic de 
Barcelona, Hospital Sant Joan de Déu, Institut Guttman, Institut Català d’Oncologia i ACE Alzheimer Center 
Barcelona). Des del hub d’innovació i des de les entitats, en el 44è Congrés Mundial d’Hospitals es 
presenten projectes punters mostrant al món com les organitzacions s’avancen a les necessitats de les 
persones i les potencialitats del sistema sanitari català.  
 
En el marc del congrés, els IHF Awards 2021 reconeixen les millors respostes als reptes que es plantegen 
en els sistemes de salut. Enguany s’ha marcat un rècord amb 250 candidatures presentades a 34 països i 
territoris. 

Amb aquesta proposta, la IHF i La Unió volem avançar-nos al futur i fer-ho amb una mirada oberta al món 
pensant en les persones.  

A més de coneixement es promou el networking entre professionals, en especial, el 9 de novembre durant 
el After Work Social Dinner que se celebrarà al Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
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El congrés compta a més amb el suport institucional de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya i és possible gràcies a la col·laboració de Grífols com a partner principal, a més d’una vintena 
d’empreses col·laboradores, i de reconeguts partners del coneixement (Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya (AQuAS), Esade, IESE, Barcelona Supercomputing Center, Sociedad Española de 
Directivos de la Salud (SEDISA), Societat Catalana de Gestió Sanitària, TIC Salut Social, 5G Barcelona, 
BioCat, Institut d’Oncologia Vall d’Hebron (VHIO), Healthio i Fundació Avedis Donabedian). 

 

Concert Solidari al Palau de la Música Catalana per La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio 

Per primera vegada en la història del congrés, la Fundació Unió, vinculada a la Unió Catalana d’Hospitals, 
promou una iniciativa solidària com és un concert per donar suport a la Fundació de la Marató de TV3 
amb l’objectiu de recaptar fons que es destinaran íntegrament a la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, que 
enguany es dedicarà a la salut mental. El 10 de novembre, al Palau de la Música Catalana, es farà el concert 
Tribut a John Williams, a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès amb un tast del repertori del 
compositor més guardonat de la història del cinema amb bandes sonores com ET. 

 

Sobre La Unió 
 
La Unió és l’associació d’entitats sanitàries i socials que amb més de 45 anys és referent de la singularitat 
del model sanitari i social català. Des de la pluralitat, la diversitat i la territorialitat, aplega a més de 114 
entitats, amb més de 750 dispositius assistencials sanitaris i socials i més de 60.000 professionals, amb 
presència a tot Catalunya i en totes les línies assistencials: primària, hospitals, sociosanitaris, salut mental, 
rehabilitació, gent gran, discapacitats.  
 
És una associació d’ organitzacions de persones que treballen per a les persones, que des del respecte a  
la diversitat comparteixen el compromís social per a la millora de la salut i el benestar, contribuint en les 
polítiques públiques a través de la gestió ètica professionalitzada, la innovació i l’avaluació de resultats 
orientada a la millora contínua. La seva visió l’expressen els seus dos lemes Mirem el futur amb una mirada 
oberta al món i Ens Movem per les Persones. 
 
Sobre La IHF 

La Federació Internacional d'Hospitals (IHF) és una organització internacional no governamental formada 
per hospitals i organitzacions d'atenció mèdica de tot el món que troben l’associació una plataforma per 
a l'intercanvi de coneixements i experiències estratègiques, així com oportunitats de col·laboracions 
internacionals amb diferents actors de el sector salut. 
 

El Congrés a Xarxes 

Hastag: #IHFBarcelona 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/unio-catalana-dhospitals 
Twitter: https://twitter.com/uchcat 

Web del Congrés: https://worldhospitalcongress.org/ 

 
Gabinet de premsa La Unió 

Cristina Aragüés  93 209 36 99-  648 09 19 15-  cristinaaragues@uch.cat 
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