
 

HM Hospitales inverteix 30 milions d’euros per remodelar 
infraestructures, captació de talent i adquisició de tecnologia 

capdavantera 

NEIX EL NOU HOSPITAL HM DELFOS 

• HM Hospitales posa en marxa un model diferenciat de sanitat privada a 
Barcelona que promou un projecte assistencial de gran envergadura 
basat en la tecnologia d’última generació, la investigació traslacional i la 
docència 

• El centre inaugura un nou Bloc Quirúrgic amb 11 nous quiròfans on 
destaca un nou ‘quiròfan integrat’ de Neurociències, únic en la sanitat 
privada catalana i dotat amb un TAC intraoperatori mòbil de gran 
versatilitat 

• HM Delfos ha renovat gairebé la totalitat dels equips tecnològics i es 
converteix així en un dels hospitals privats de Barcelona millor equipats i 
una referència en diagnòstic per imatge 

• HM Hospitales incorpora professionals de primer nivell per liderar les 
àrees d’alta especialització en Oncologia (Dr. Albanell), Cardiologia (Dr. 
Cequier) i Neurocièncias (Dr. Conesa) 

Barcelona, 25 de març 2019. HM Hospitales ha culminat la primera fase del 
Pla Director de renovació de l’Hospital HM Delfos. Aquest projecte oferirà a 
Barcelona un model totalment diferenciat de sanitat privada que té com a  
objectiu el desenvolupament d’un projecte assistencial de gran envergadura 
per a la Ciutat Comtal.  

El Dr. Juan Abarca Cidón, president d’HM Hospitales afirma que, “a Catalunya 
hi ha una grandíssima sanitat privada amb moltíssima tradició i excel·lents 
resultats, però nosaltres volem aportar una nova manera d’enfocar el sector 
sanitari privat gràcies a la recerca traslacional, la docència i la tecnologia 
d’última generació, que són els eixos sobre els quals se sustenta el nostre 
model. A més, apostem per una estructura jerarquitzada en el pla organitzatiu,  



la qual cosa permet cobrir totes les expectatives professionals dels nostres 
equips dins de l’hospital”.  

Les principals actuacions destinades a remodelar i equipar al centre amb la 
millor tecnologia ja són una realitat. En total, HM Hospitales realitzarà una 
inversió de 30 milions d’euros amb el propòsit “d’oferir una nova manera de fer 
medicina dins de la sanitat privada catalana”, segons afirma el Dr. Juan Abarca 
Cidón. 

La principal actuació duta a terme per a la renovació i actualització de l’Hospital 
HM Delfos ha estat la construcció d’un nou Bloc Quirúrgic amb 11 quiròfans 
equipats amb la millor tecnologia que avui ofereix el mercat i capaços de 
respondre a processos quirúrgics de la màxima complexitat. Aquest 
equipament situa l’hospital amb capacitat per respondre a totes les necessitats 
relatives a qualsevol àrea terapèutica. De fet, aquest nou Bloc Quirúrgic 
possibilita la realització amb les màximes garanties de processos quirúrgics en 
Neurocirurgia, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Toràcica o Cirurgia Oncològica. 

Cal destacar la dotació tecnològica en Neurociències amb la qual comptarà el 
nou Hospital HM Delfos, que compta amb un nou ‘quiròfan integrat’ dotat 
d’equipaments avantguardistes com un TAC intraoperatori mòbil de gran 
versatilitat, únic en la sanitat i dels primers d’Espanya amb aquestes 
característiques. 

En aquest sentit, la tecnologia incorporada en el ‘quiròfan integrat’ permetrà als 
especialistes el desenvolupament de procediments quirúrgics en 3D, aportant 
així major precisió i proporcionant al cirugià el control absolut del que està 
passant a temps real. Aquesta tecnologia repercuteix directament en el benefici 
dels pacients gràcies a que propícia abordatges mínimament invasius, que 
faciliten la recuperació i minimitzen els riscos derivats del postoperatori.  

Especialistes referents en Oncologia, Cardiologia i Neurociències 

L’excel·lència mèdica a l’Hospital HM Delfos arriba amb el reforç de tres àrees 
terapèutiques d’especial interès per a HM Hospitales: Oncologia, Cardiologia i 
Neurociències. Per això, el Grup ha atret el millor talent local de cadascuna 
d’aquestes especialitzacions: el Dr. Joan Albanell en Oncologia; el Dr. Ángel 
Cequier en Cardiologia, i el Dr. Gerardo Conesa Bertrán en Neurociències. 

El Dr. Conesa assegura que, probablement, “aquí no hi ha cap centre privat 
que sigui un hospital jerarquitzat i amb protocols unificats”. El prestigiós 
neurocirurgià incideix en la importància d’aquest ambiciós projecte basat en 
tres pilars: la part assistencial i mèdica, la investigadora i la docent. 

Més tecnologia que mai 
HM Hospitales està sempre en l’avantguarda de l’adopció tecnològica sanitària 
i HM Delfos s’ha convertit en una referència a la Barcelona en el camp de 
diagnòstic per imatge. Una d’aquestes novetats tecnològiques és el sistema de 
diagnòstic radiològic vertical EOS®, que permet obtenir imatges de cos sencer 



de manera ultraràpida, no genera claustrofòbia i la seva radiació és fins a un 
85% menor que en els sistemes actuals. 

L’hospital també compta amb un TAC de 160 corts, que obté imatges d’alta 
qualitat en un temps molt reduït i permet una reconstrucció amb funcions en 
3D. HM Delfos també alberga un Mamògraf amb Tomosíntesis 3D que 
contribueix a la detecció precoç de càncer de mama i en les pròximes 
setmanes s’instal·larà una Ressonància Magnètica 3 tesles. 

Noves instal·lacions 
HM Delfos disposa de més de 24.000m2 construïts, àrea d’hospitalització amb 
més de 160 llits, 11 sales d’urgències, 11 boxs d’UCI i els 11 quiròfans, que 
conformen el nou Bloc Quirúrgic esmentat a dalt. A més de les unitats de 
diagnòstic d’última generació, el centre compta amb una sala d’hemodinàmica i 
vascular, urgències 24 hores i un servei assistencial a estrangers denominat 
‘International HM/Barcelona’. 

A més, HM Hospitales preveu créixer amb nous centres a Catalunya. “És un 
projecte a 10 o 15 anys vista”, afirma el Dr. Abarca Cidón. Amb l’arribada a la 
Ciutat Comtal, HM Hospitales posa en marxa un projecte amb veritable 
dimensió nacional en el qual HM Delfos és l’estructura inicial sobre la qual 
s’aixecarà una xarxa assistencial en la capital catalana. 
  

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 innovació tecnològica constant i la publicació de resultats. A més, 
el Grup està format per 40 centres assistencials: 15 hospitals, 4 centres inte-
grals d'alta especialització en Oncologia, Cardiologia, Neurociències i Fertilitat, 
a més de 21 policlínics. Tots ells treballen de manera coordinada per oferir una 
gestió integral de les necessitats i requeriments dels seus pacients. 

A Barcelona, HM Hospitales aterra el 2018 de la mà d'HM Delfos, un històric centre 
hospitalari de la Ciutat Comtal que es converteix en la primera pedra de la xarxa assis-
tencial que el Grup construirà a Catalunya. Es tracta d'un centre integral mèdic quirúr-
gic dotat amb l'última tecnologia i que compta amb una àmplia cartera de serveis que 
el converteixen en un dels hospitals privats de referència a Barcelona i a Catalunya. 
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