
 

 

 

 

La signatura de l’acord ha tingut lloc aquest matí a la seu 
de l’entitat a Barcelona 

 

L’HOSPITAL HM DELFOS I  
L’AECC – CATALUNYA CONTRA EL 

CÀNCER COL·LABORARAN EN DONAR 
SUPORT AL PACIENT ONCOLÒGIC  

• El president d’HM Hospitales, Dr. Juan Abarca Cidón, y el president de 
la Seu Provincial de Barcelona de l’entitat, Dr. Laureano Molins, han 
rubricat el conveni  

• Ambdues organitzacions treballaran conjuntament en la realització 
d’activitats de voluntariat, l’assistència psicològica i la difusió del 
programa ‘Primer Impacte’ entre les persones i familiars afectats 

 

• Aquest acord contribuirà a que el Grup HM ofereixi la màxima qualitat 
assistencial i afavoreixi el desenvolupament de la sanitat catalana 
mitjançant la seva aposta per oferir la millor i més personalitzada 
assistència al pacient 

 
Barcelona, 18 de juliol 2019. L'Hospital HM Delfos, pertanyent al  
Grup HM Hospitales, ha arribat a un acord de col·laboració amb la Seu Provincial 
de Barcelona de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) pel qual les 
dues parts es comprometen a treballar units en la realització d'activitats de 
voluntariat, l'assistència psicològica i la difusió del programa 'Primer Impacte' 
entre les persones i familiars afectats per la malaltia. Aquest matí, el Dr. Juan 
Abarca Cidón, president de HM Hospitales, i el Dr. Laureano Molins, president de 
la seu provincial de l'entitat a la Ciutat Comtal, han signat aquest conveni en un 
acte celebrat a la seu de l'AECC a Barcelona. 
 
Gràcies a aquest acord, els pacients de l'Hospital HM Delfos i del Centro Integral 
Oncológico Clara Campal HM CIOCC Barcelona podran beneficiar-se del 
programa 'Primer Impacte' de l'AECC en el moment del diagnòstic i en el propi 
centre. Aquest programa té com a objectiu atendre de forma immediata les 
necessitats de la persona afectada de càncer i els seus familiars des de l'instant 
en què coneixen la malaltia. Per a això, l'AECC posarà a disposició  
d’HM Hospitales professionals de la psicooncologia que intervindran davant els 
trastorns psicològics presentats pel pacient i/o familiars, donaran orientació, 
prestaran assessorament i proporcionaran les eines terapèutiques dirigides a 
afavorir l'adaptació dels afectats al procés de malaltia i tractament. L'atenció es 
donarà tant en la consulta habitual com a la Unitat de Pal·liatives i en les Unitats 
domiciliàries de Pal·liatives per tal d'aconseguir una major qualitat de vida per al 
malalt i la seva família. 



El Dr. Juan Abarca Cidón, president de HM Hospitales, ha mostrat la seva 
satisfacció per l'acord assolit, ja que "aquest tipus d'aliances són les que ens 
permeten mantenir viva la nostra aposta per oferir la màxima qualitat assistencial 
al pacient i contribuir amb l'esforç dels nostres professionals a millorar el 
coneixement del càncer a través de la investigació, dues de les premisses més 
destacades de la filosofia del Grup. Aquest últim àmbit és de gran transcendència 
per poder realitzar diagnòstics més exactes i oferir tractaments més personalitzats 
i efectius". Per la seva banda, el director territorial d'HM Hospitales per a 
Catalunya, Dr. Joan Sala, ha afirmat que "HM Hospitales vol posar el seu gra de 
sorra en el desenvolupament de la sanitat catalana i col·laborar amb les entitats 
que treballen al nostre territori i que ajuden als nostres pacients i aquesta és, sens 
dubte, una de les millors maneres de fer-ho. Invertir en oferir-los atenció i 
informació per millorar el seu present suposa una base per afrontar el demà amb 
solidesa". 
 
Per la seva banda, el Dr. Laureano Molins, president de la Seu Provincial de 
Barcelona de l'AECC, s'ha mostrat molt satisfet amb aquest conveni "que ens 
permetrà poder col·laborar amb l'Hospital HM Delfos, l'equip del qual s'ha posat 
en contacte amb nosaltres després de la bona experiència de col·laboració amb la 
nostra associació a Madrid. M'agradaria posar en valor la interdisciplinarietat 
d'equips i la importància que l'Hospital HM Delfos ha donat a la feina dels 
psicòlegs en tot el procés de la malaltia, així com que també hagin pensat en la 
figura del voluntari des d'un primer moment. Una fórmula de treball que permetrà 
donar acompanyament i suport tant al pacient com als seus familiars amb 
l'objectiu de millorar la vida d'aquests". 
 
El conveni signat també inclou la col·laboració d'un equip de voluntaris de l'AECC 
a les tasques d'acompanyament de la persona malalta i el seu entorn, suplència 
del primer cuidador, suport emocional, suport al personal sanitari mitjançant 
tasques complementàries a les dels professionals i derivació al personal 
especialitzat en cas de detectar situacions i necessitats que requereixin la seva 
intervenció. 
 
L'atenció integral del pacient és un dels puntals en els quals se sosté la filosofia 
d’HM Hospitales, de manera que per al Grup resulta important comptar amb el 
suport de l'AECC a Catalunya i disposar d'una eina, com el programa 'Primer 
Impacte', per afavorir l'adaptació a la malaltia del pacient oncològic i la seva 
família. A més, aquest programa permet oferir els recursos socials i personals per 
abordar totes les qüestions i dubtes que puguin sorgir des de l'inici del complicat 
procés que es deriva del tractament del càncer. 
 
HM Hospitales 
HM Hospitales és el grup hospitalari privat de referència a nivell nacional que 
basa la seva oferta en l'excel·lència assistencial sumada a la investigació, la 
docència, la constant innovació tecnològica i la publicació de resultats. 
 
Dirigit per metges i amb capital 100% espanyol, compta en l'actualitat amb més 
de 4.800 treballadors laborals que concentren els seus esforços en oferir una 
medicina de qualitat i innovadora centrada en la cura de la salut i el benestar dels 
seus pacients i familiars. 



 
HM Hospitales està format per 41 centres assistencials: 16 hospitals, 4 centres 
integrals d'alta especialització en Oncologia, Cardiologia, Neurociències i Fertilitat, 
a més de 21 policlíniques. Tots ells treballen de manera coordinada per oferir una 
gestió integral de les necessitats i requeriments dels seus pacients.  
 
A Barcelona, HM Hospitales compta amb l'Hospital HM Delfos, com a centre 
integral mèdic quirúrgic, dotat de tecnologia d'última generació per oferir una 
àmplia cartera de serveis. A més, el Grup també ha adquirit recentment  
l’Hospital HM Sant Jordi amb l'objectiu de conformar un projecte assistencial, 
docent i investigador similar al que el Grup té a la Comunitat de Madrid. 
 
Sobre l’AECC 
L’AECC és l’entitat de referència en la lluita contra el càncer des de fa 66 anys. 
Dedica els seus esforços a mostrar la realitat del càncer a Espanya, detectar 
àrees de millora i posar en marxa un procés de transformació social que permeti 
corregir-les per obtenir un abordatge del càncer integral i multidisciplinari. 
 
L’AECC integra a pacients, familiars, persones voluntàries i professionals que 
treballen units per prevenir, sensibilitzar, acompanyar a les persones afectades i 
finançar projectes de recerca oncològica que permetran un millor diagnòstic i 
tractament del càncer. Avui en dia, és l’entitat social que més fons destina a 
investigar el càncer amb 56 milions d’euros destinats a 334 projectes en 
desenvolupament des de 2011. Estructurada en 52 Seus Provincials, i present en 
més de 2.000 localitats espanyoles, compte amb més de 23.371 persones 
voluntàries, 317.399 socis i 845 professionals. Durant el 2017, l’AECC ha atès a 
429.390 persones afectades per la malaltia. 
 
L'AECC de Barcelona, amb seu a Travessera de les Corts, 268 (Barcelona), 
gestiona els seus propis recursos destinats a programes i ajudes que destinen 
íntegrament al seu àmbit d'actuació. L'AECC de Barcelona és present actualment 
en més de 90 municipis de la província. 
 
Els objectius principals de l'AECC-Catalunya Contra el Càncer són: el suport al 
malalt de càncer i la seva família; la prevenció del càncer i la promoció de la salut; 
el foment de la recerca oncològica de qualitat i propera al pacient; aquesta missió 
és possible gràcies als programes de voluntariat; i la mobilització social i de 
recursos i la sostenibilitat econòmica de l'entitat. 
 
Més informació per a mitjans: 
 
VITAMINE! Media & Marketing 
Carles Fernández / Sílvia Roca 
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Marcos García Rodríguez 
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E-mail: mgarciarodriguez@hmhospitales.com 
Més informació: www.hmhospitales.com 
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