
  

 

 

 
L’Hospital HM Delfos rebrà estudiants universitaris  

 

HM HOSPITALES I LA UNIVERSITAT ABAT OLIBA 
CEU SIGNEN UN ACORD MARC QUE CONSOLIDA 

L’APOSTA DOCENT DEL GRUP A CATALUNYA 

• L’Acord contempla la col·laboració docent de grau i postgrau, així com 
en I+D+i, que inicialment es centrarà en els estudiants de Grau i 
Postgrau en Psicologia i Psicologia Sanitària, amb la intenció d'ampliar la 
col·laboració en noves ofertes acadèmiques 

• HM Hospitales va ser el primer grup hospitalari privat a aconseguir 
l'acreditació com a universitari per a la formació de futurs professionals 
sanitaris 

• La docència és un de tres pilars en què es fonamenta el model 
d'excel·lència d’HM Hospitales juntament amb la investigació i la màxima 
qualitat assistencial 

 
Barcelona, 3 de juliol de 2019. HM Hospitales ha signat un acord marc de 
col·laboració amb la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) pel qual, a partir 
del curs 2019-2020, l'Hospital HM Delfos de Barcelona formarà estudiants 
universitaris de Psicologia, tant de Grau com de Postgrau. A més, estableix les 
bases per estendre la col·laboració acadèmica i investigadora a altres àrees de 
coneixement en un futur. D'aquesta manera es consolida l'aposta docent  
d’HM Hospitales a Catalunya en traslladar a aquesta comunitat autònoma 
l'aliança que manté amb el grup educatiu CEU a Madrid. 
 
L'acte de signatura pel qual es va materialitzar l'acord va tenir lloc a la seu 
barcelonina de la Universitat Abat Oliba CEU i va comptar amb la presència del 
Dr. Juan Abarca Cidón, president HM Hospitales, acompanyat de l'equip 
directiu territorial d'HM Hospitales a Catalunya, i del Dr. Rafael Rodríguez-
Ponga, rector de la Universitat Abat Oliba CEU, a qui també van acompanyar 
membres del Consell de Govern de la Universitat i part de l'equip directiu. 
 
Inicialment, l'acord marc es circumscriu a estudiants de Grau i Postgrau de 
Psicologia i Psicologia Sanitària, però és desig d'ambdues parts que la 
col·laboració estigui oberta a altres àrees de l'àmbit sanitari en un futur, ja que 
l'objectiu és desenvolupar conjuntament projectes, programes i activitats de 
recerca i formació. 
 
El president d’HM Hospitales, Dr. Juan Abarca Cidón, es mostra molt satisfet 
per aquest nou conveni perquè "ens permet adaptar a Catalunya el model 
d'acord amb el que des de fa anys treballem amb la Universitat CEU San Pablo 
formant a professionals sanitaris. Aquest acord amb la Universitat Abat Oliba 



CEU és molt important per al Grup, ja que contribuirà a la formació en Grau i 
Postgrau i s'alinea amb els eixos estratègics d'HM Hospitales, un dels quals és 
la docència. Aquesta és la porta per formar excel·lents professionals i 
conjuntament amb la investigació i la dotació d'equipaments d'última tecnologia 
afavorim el model d'excel·lència d’HM Hospitales que estem implantant en la 
sanitat privada a Barcelona de forma pionera". 
 
Per la seva banda, el rector de la Universitat Abat Oliba CEU, Dr. Rafael 
Rodríguez-Ponga, ha assegurat que el fet d'establir vincles amb una institució 
tan acreditada en el terreny de les Ciències de la Salut "representa per a la 
nostra universitat l'obertura de prometedores formes de col·laboració". En 
aquest sentit, considera que, tant en la investigació com en la docència, 
"s'entreveu la possibilitat d'establir fructíferes sinergies, especialment en les 
matèries relacionades amb la Psicologia". A més, segons ha expressat, "el 
conveni posa les bases perquè els nostres estudiants puguin gaudir de 
valuoses experiències de coneixement aplicat", ja sigui en el camp de la Salut 
Mental com en altres disciplines. 
 
Amb la signatura d'aquest conveni marc, la Universitat Abat Oliba CEU s'uneix 
al soci ideal per consolidar i aprofundir en la seva activitat dins de l'entorn 
sanitari. La relació compta, a més, amb l'aval de la llarga trajectòria de 
col·laboració entre HM Hospitales i altres centres del grup educatiu CEU, a què 
pertany la UAO CEU. 
 
El pilar de la docència 
La docència constitueix un dels pilars en què es fonamenta el model 
d'excel·lència d’HM Hospitales ja que la seva promoció resulta clau per oferir la 
millor qualitat assistencial que al costat de la investigació completen els eixos 
fonamentals de Grup. El projecte docent d’HM Hospitales es va iniciar el 1998 
amb les titulacions bàsiques i ha anat progressant fins arribar a la formació de 
metges i especialistes, que es porta a terme actualment. L'exercici 2005-2006 
va tenir especial transcendència, ja que es va consolidar definitivament el 
departament de Docencia y Formación Continuada i la Comisión de Docencia 
d’HM Hospitales. 
 
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 el nou 
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. 
 
Universitat Abat Oliba CEU 
La Universitat Abat Oliba CEU, situada a la ciutat de Barcelona, és una de les 
tres universitats d'iniciativa social i gestió privada del grup educatiu CEU, obra 
de l'Associació Catòlica de Propagandistes. Constituïda com a universitat el 
2003, compta amb més de quaranta anys de trajectòria en la impartició d'estudis 
superiors. Entre les àrees de coneixement en les que ofereix formació es troba 
la Psicologia, i, dins d'aquest àmbit, figura el màster universitari en Psicologia 
General Sanitària, que és la formació requerida per la legislació per exercir la 
Psicologia en contextos sanitaris. 
 
La qualitat dels estudis de la Universitat Abat Oliba CEU està confirmada, entre 
d'altres indicadors, per l'elevat grau de satisfacció i d'ocupabilitat dels seus 
titulats. Reiteradament, en qualificats informes públics i privats, la Universitat 
Abat Oliba CEU apareix com a centre destacat en aquests dos aspectes en 
relació amb les universitats del seu entorn. 
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