
  

Aquesta aliança estratègica entre totes dues institucions es marca com a 
primera fita aprofundir en l'àmbit de les Neurociències i la 

Neurorrehabilitació 

INSTITUT GUTTMANN I HM HOSPITALES SIGNEN UN ACORD 
MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ CONJUNTA DE 

PROJECTES ASSISTENCIALS, RECERCA I DOCÈNCIA 

• Aquest conveni té un caràcter estratègic i està orientat a dissenyar una oferta 
assistencial per als pacients de totes dues institucions que promogui la millor 
atenció a patologies neurològiques, tant en àmbit hospitalari com en l'ambulatori 

• Totes dues institucions comparteixen un especial interès en aquest camp i 
són referència en l'estudi de les malalties associades 

Madrid, 10 d’abril de 2019.- Institut Guttmann i HM Hospitales acaben de 
signar un acord marc de col·laboració pel qual totes dues institucions, a través 
de les seves respectives fundacions, començaran a treballar conjuntament en el 
desenvolupament de projectes pioners en l'àmbit assistencial, docent i 
investigador. En concret, el camp de les Neurociències i la Neurorrehabilitació 
seran les primeres línies de treball sobre les quals se centraran els esforços 
conjunts a desenvolupar noves aproximacions per a la patologia medul·lar. 

L'acte de la signatura va comptar amb la presència del Dr. Josep M. Ramírez 
Ribas, director gerent de l’Institut Guttmann i el Dr. Juan Abarca Cidón, president 
de HM Hospitales. Tots dos van destacar el caràcter estratègic que té aquest 
acord. 

El Dr. Josep M. Ramírez va assenyalar que “l'acord amb HM Hospitales ens 
permetrà a totes dues institucions dur a terme un pla de desenvolupament orien-
tat a la millora de l'assistència, la recerca i la docència en l'àmbit de la Neuro-
ciència i la Neurorrehabilitació amb l'objectiu d'aplicar aquests avanços científics 
en la pràctica clínica diària”. 

El Dr. Juan Abarca Cidón va destacar que, “per a HM Hospitales és una satis-
facció poder signar aquest acord amb l’Institut Guttmann atès que és una refe-
rència internacional en el tractament d'aquest tipus de patologies i a nosaltres 
ens permetrà incrementar l'oferta hospitalària amb la qual ja comptem a nivell 
nacional cap a les patologies relacionades o demandants de Neurorrehabilitació 
hospitalària i ambulatòria”. 

En concret, la finalitat de les iniciatives que es posin en marxa tenen com a ob-
jectiu primordial el pacient, bé sigui per a oferir teràpies de rehabilitació que pu-
guin ajudar en el pla assistencial, o bé per a l'estudi d'aquestes patologies que 
derivin en noves línies de recerca que ajudin a avançar en el tractament de les 



Neurociències i la Neurorrehabilitació. Moltes d'aquestes patologies tenen molt 
recorregut per avançar per a millorar el seu diagnòstic, origen i tractament. Les 
més comunes van des de la lesió medul·lar, el dany cerebral, els accidents car-
diovasculars, la malaltia de Parkinson, Esclerosi Múltiple o l'Esclerosos Lateral 
Amiotròfica (ELA).

Mateixa vocació 
Totes dues institucions coincideixen en la seva vocació per la patologia neurolò-
gica i aquest acord ve a vincular els seus esforços per a oferir solucions reals als 
pacients a través de la recerca traslacional. 

L’Insitut Guttmann és un centre de referència en el sistema sanitari espanyol, en 
el tractament mèdic-quirúrgic i la neurorrehabilitació especialitzada, integral i in-
tensiva de les lesions d'origen neurològic; sent, al mateix temps, Institut Univer-
sitari adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb la missió d'im-
pulsar la recerca científica i la transferència de coneixements en Neurociències i 
Neurorrehabilitació. Per a això compta amb l'Hospital del Neurorrehabilitació-Ins-
titut Guttmann a Badalona, referent internacional en el tractament integral dels 
pacients amb patologies neurològiques, i més recentment amb el ‘Brain Health 
Institute’ a Barcelona, una neuroclínica dedicada al diagnòstic i tractament d'al-
tres patologies relacionades amb el sistema nerviós central i la salut cerebral. 

Per part seva, HM Hospitales, posa el focus a les Neurociències com una de les 
seves àrees especialitzades de màxim interès, que es materialitza en el Centre 
Integral de Neurociències AC HM CINAC, que s'ha convertit en punta de llança 
en la recerca i l'abordatge de patologies com la malaltia de Parkinson o la malal-
tia d'Alzheimer.  

A més, recentment ha incorporat al Dr. Gerardo Conesa per a liderar el projecte 
de Neurociències que HM Hospitales vol desenvolupar a Barcelona dins del 
marc del nou Hospital HM Delfos. L'arribada del Dr. Conesa i el seu equip a HM 
Delfos, sumada a la inversió en nou equipament d'última generació que s'ha 
realitzat a la Ciutat Comtal, són la millor garantia perquè aquest acord que se 
signa pugui oferir realment als pacients de totes dues institucions més i millors 
alternatives terapèutiques. D'aquesta forma, es persegueix la millora de la quali-
tat de vida dels pacients i la cerca de nous horitzons des del punt de recerca per 
al desenvolupament de teràpies disruptives.  

Institut Guttmann 
L’Institut Guttmann és un hospital especialitzat en el tractament medicoquirúrgic i 
la rehabilitació integral de les persones (adults, joves i nens) amb lesió medul·-
lar, dany cerebral adquirit o una altra discapacitat d'origen neurològic. 

El seu característic model assistencial, basat en la intervenció d'un equip multi-
disciplinari expert, la qualitat humana i tècnica dels seus professionals, i el rigor 
científic amb el qual desenvolupa la seva activitat; al costat d'unes modernes 



instal·lacions i la contínua incorporació de les últimes tecnologies, fan que l’Insti-
tut Guttmann sigui avui un dels hospitals líders del món en la seva especialitat, 
la neurorrehabilitació. 

L’Institut Guttmann atén anualment a prop de 5.000 pacients afectats per una 
lesió d'origen neurològic i compte, entre altres, amb l'acreditació Joint Commis-
sion International que certifica que l'organització compleix amb els estàndards 
internacionals de qualitat d'atenció sanitària i gestió de l’organització. 

HM Hospitales 
HM Hospitals 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. 
Dirigit per metges i amb capital 100% espanyol, compta en l’actualitat amb més 
de 4.700 professionals que concentren els seus esforços a 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 40 centres assistencials: 15 hospitals, 4 centres 
integrals d’alta especialització en Oncologia, Cardiologia, Neurociències  i 
Fertilitat, a més de 21 policlínics. Tots ells treballen de manera coordinada per a 
oferir una gestió integral de les necessitats i requeriments dels seus pacients.  

Més informació per a mitjans: 

DPTO. DE COMUNICACIÓ INSTITUT GUTTMANN 
Elisabet González 
Tel.: 934 977 700 Ext 2280 / Mòbil 607 758 220  
E-mail: egonzalez@guttmann.com 
Més informació: www.guttmann.com 

DPTO. DE COMUNICACIÓ DE HM HOSPITALES 
Marcos García Rodríguez 
Tel.: 914 444 244 Ext 167 / Mòbil 667 184 600  
E-mail: mgarciarodriguez@hmhospitales.com 
Més informació: www.hmhospitales.com 
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