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PRESENTACIÓ

El World Hospital Congress (WHC), amb una assistèn-
cia mitjana de 1.200 congressistes, és la trobada anual 
internacional que reuneix als líders del serveis de salut 
i hospitals de tot el món per a promoure l´excel·lència 
en la gestió hospitalària i sanitària compartint punts 
de vista i experiències, permetent la relació entre ells. 
El congrés està promogut per la International Hospital 
Federation (IHF) juntament amb els seus membres. La 
IHF és una organització internacional no governamen-
tal sense ànim de lucre, constituïda per associacions 
d´hospitals i institucions sanitàries de tot el món. 

El congrés es duu a terme cada any a una ciutat dife-
rent, essent Barcelona la ciutat escollida per celebrar-lo 
al 2020 i La Unió Catalana d´Hospitals (La Unió), l´enca-
rregada d´organitzar-lo conjuntament amb la IHF. 



EDICIÓ PARTICIPANTS LOCALS %

2009 RIO (Brazil) 1101 718  65,21%

2011 DUBAI (Emirates)  637 81 12,72%

2013 OSLO (Noruega) 980 466 47,55%

2015 CHICAGO (Estats Units) 687 302 43,96%

2016 DURBAN (Southafrica) 873 577 66,09%

2017 TAIPEI (Taiwan) 748 430 57,49%

2018 BRISBANE (Austràlia) 1021 621 60,82%

44 Barcelona

2020

2019

43 MUSCAT

El WHC va ser un esdeveniment biennal fins 
els 2015, agafant un caràcter anual a partir 
d´aquell moment. Al 2020 tindrà lloc a Bar-
celona la seva 44a edició, tornant a Europa 
després de 7 anys d’absència ens els quals el 
congrés s´ha celebrat als altres continents. 

Barcelona es postula com una ciutat atractiva 
i propera per a tots els europeus i també  ben 
comunicada amb els països de Llatinoamèrica 
pel que s´espera que l’afluència d’assistents 
sigui superior a l´habitual.  

ORGANITZADORS

HISTÒRIA 



La Unió Catalana d’Hospitals és una associació 
d’hospitals i proveïdors de serveis sanitaris i socials 
als ciutadans de Catalunya, creada l’any 1975, i 
que integra la majoria de proveïdors del sistema 
públic, però també del sector privat. Agrupa més 
de 400 centres i 60.000 treballadors. El seu objec-
te principal és representar a totes les entitats asso-
ciades en l’àmbit de les relacions laborals i treballar 
conjuntament per a la qualitat del sistema sanitari 
i social català, en benefici de la societat.

Els principals eixos estratègics són la defensa dels 
interessos legítims dels associats i la millora del 
nostre sistema sanitari i social a través de l’esforç 
compartit entre tots els membres associats.

En el seu teixit associatiu, la Unió compta també 
amb el Fòrum d’Associats Col·laboradors, format 
per més de 30 empreses de diferents sectors in-
dustrials i de serveis, que participen, al costat dels 
proveïdors de serveis sanitaris i socials, en la vida 
associativa, generant sinèrgies, coneixement i po-
tenciant la qualitat a través de la col·laboració.

El conjunt d’entitats que formen la Unió defensen 
un sistema sanitari i social públic, de qualitat, par-
ticipat per la societat civil, sobre la base d’una au-
tonomia de gestió i estricta conducta ètica, contri-
buint a la generació de valor per al sistema públic.

La International Hospital Federation (IHF) es 
va fundar com a International Hospital Association 
al 1929, després de la celebració del Internacional 
Hospital Congress a Atlantic City, i va adquirir el 
seu nom actual el 1947.

La IHF, amb seu a Suïssa, reconeix el paper essencial 
dels hospitals i les organitzacions sanitàries com a 
proveïdors de salut i oferint-los formació per a la 
millora de la qualitat dels serveis que ofereixen a 
la població, amb l´objectiu principal de millorar la 
salut de la nostra societat. 

ORGANITZADORS



WHC Barcelona-Experience

3 PROGRAMES

El COMPROMÍS SOCIAL DEL CONGRÉS també es 
manifesta expressament en una organització sostenible 
econòmicament i mediambiental, i en la selecció d’empreses 
i entitats col·laboradores compromeses amb la gestió ètica i 
les bones pràctiques empresarials en responsabilitat social.

Programa 
cultural 

Programa 
científic

Agenda de 
compromís social 

C
O

N
G

R
ES

S 
EX

PE
R

IE
N

C
E

sharing

learning

connect

knowledge

networking



ESPAIS DE CONTRIBUCIÓ

ORGANITZADORS PATROCINADORS MAIN PARTNERS COL·LABORADORS

Institucionals Sponsors 

+

Social 

De coneixement

Partners de coneixement Hospitals col·laboradors

Fundació “la Caixa”

Agència de Qualitat                              
i Avaluació Sanitàries 
de Catalunya



CONTINGUTS CIENTÍFICS

 transforming healthcare
to improve people’s lives

 SCIENTIFIC CONTENTS

VALUE DRIVEN HEALTH AND SOCIAL SERVICES TRANSFORMATIONS: transformations 
of healthcare services to meet future needs requires leadership to actively make 
things change, supporting innovation and giving path to new practices. We must 
change the way we provide healthcare services, to put people at the center of the 
system, in a global strategy on digital health.

DIGITAL TRANSFORMATIONS: 
digital health has been recognized 

as instrumental in delivering the 
Sustainable Development Goals 

(SDGs) and achieving universal health 
coverage (UHC). Digital change, in 

a broad sense, must facilitate those 
transformations, driven by people’s 
(professionals and society) coming 

needs and values and guided by 
strong and groundbreaking leadership 

to make things happen..

PEOPLE DRIVEN TRANSFORMATIONS: 
refers to all the transformations that 
are driven by the changings needs, 
values and expectations of our 
societies, placing people at the center 
of the systems (citizens, communities, 
professionals), supported by an 
effective leadership and digital 
strategy transformation. 

value

TOWARDS AN INTEGRATED CONCEPT OF 
HEALTH AND CARE SERVICES MODEL: 
VALUE DRIVEN TRANSFORMATIONS

PEOPLE AT THE CENTER 

OF HEALTHCARE SYSTEM
 

TRANSFORM
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TRANSFORMATIONAL 
HEALTH MANAGEMENT
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CONTINGUTS CIENTÍFICS

PROGRAM

THEME 1. Digital and technology driven transformations. 

1.1 Artificial Intelligence for smart health and care.  

1.2 Big accurate data: how it helps us.   

1.3 How is digital health transforming the way health systems 
are run and healthcare is delivered. 

1.4 Glocalization: new actors, new rules, global healthcare 
invaders in the local healthcare set. 

THEME 2. Towards an integrated concept of health and 
care services model: value driven transformations.

2.1 Enabling the flexibility of organizations to adapt quickly to 
changes, addressing accelerated innovation adoption. 

2.2 Key results that really matter: patients outcomes as the 
driver for better healthcare.

2.3 Health and care sustainability supported by applied research 
and innovation adoption.

2.4 Global Healthcare, global mobility, global access: towards        
a liquid borderless healthcare system. 

THEME 3. People at the center of healthcare system 
transformations. 

3.1 How to put citizens at the center of health and care. 

3.2 Humanistic centered care. 

3.3 Professionals leading transformations: the strength of 
professionals to promote transformation. 

3.4 From health management to ethical leadership
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s • Gerents i Directius d´hospitals 
i proveïdors de serveis 
sanitaris 

• Institucions de serveis socials  
i directius de les mateixes

• Representants de 
l´administració pública 

• Responsables de política 
sanitària 

• Responsables d´associacions         
i organitzacions sanitàries 

• Professionals sanitaris (mèdics, 
infermeres, etc)

• Acadèmics i representants 
universitaris 

• Proveïdors d´equips mèdics 
i de serveis per a centres 
sanitaris 

• Proveïdors de tecnologia 
sanitària 

• Proveïdors de tecnologia de  
la informació  per a la salut 

• Experts en recerca 

• Comunicació 
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PALAU DE 
CONGRESSOS DE 
CATALUNYA 
 
Also within the grounds of the hotel is the world-class Palau de 
Congressos de Catalunya, a symbol of contemporary Barcelona.  
 
Blessed with incredible natural daylight throughout, this striking 
venue has its own services and coordination department 
dedicated to ensuring smoothly run events. 
 
• 38 multifunctional rooms 
• 4.000 m² of exhibition space 
• Auditorium for 2.000 delegates 
• Smaller auditorium for 357 delegates 
• Exhibition hall  of 2.000 m² 
• Banquets up to 3.000 diners 
  
. 
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Palau de Congressos   
de Catalunya

Avinguda Diagonal, 661-671 
 08028 Barcelona
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Cristina Blasco | Valentina Coppola  . Technical secretariat: Reunions i Ciència
 T. +34 93 410 86 46 . ihf@gruporic.com . www.gruporic.com

Anna Riera . Catalan Hospital, Health & Social Services Association

annariera@uch.cat . T. +34 93 552 92 00 . www.uch.cat

Vídeo de presentació
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