
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa  
Oficina de Premsa 

 
 

���� Comunicat de premsa  ���� 
 
 

Passeig de Gràcia, 105, 3a 
08008 Barcelona 
Tel. 93 484 98 86/89 
Fax 93 484 98 88 
ct.premsa@gencat.cat  

1 

 

Catalunya es presenta com a destinació 
de referència al congrés de turisme mèdic 
més important del món 
 

• L’Agència Catalana de Turisme (ACT) i l’associació 
Barcelona Centre Mèdic (BCM) participen conjuntamen t al 
World Medical Tourism & Global Healthcare Congress,  que 
té lloc del 22 al 24 de setembre a Los Angeles. 

• Responsables d’ambdues entitats han tancat una agen da 
per entrevistar-se amb una seixantena de potencials  
compradors i prescriptors. 

• Aquest congrés suposarà una bona oportunitat per 
promocionar l’European Medical Travel Conference, t robada 
de referència a Europa que l’any que ve se celebra a 
Barcelona, impulsada per l’ACT i el BCM.  

• El turisme mèdic és un producte emergent amb molta 
potencialitat a Catalunya on, cada any, són atesos més de 
10.000 pacients estrangers. 

 
Dimecres, 22 de setembre de 2010.- L’Agència Catalana de Turisme (ACT) 
participa, des d’avui i fins divendres, en la tercera edició del World Medical 
Tourism & Global Healthcare Congress (WMT&GHC), que comença avui a Los 
Angeles (EUA). 
  
L’ACT és un dels espònsors d’aquest congrés, el més important a escala mundial 
pel que fa a turisme mèdic. Catalunya disposa d’un espai en la zona expositiva 
que comparteix amb l’associació Barcelona Centre Mèdic (BCM), on es 
promocionarà com a destinació de turisme de salut i benestar i com a referent en 
turisme mèdic a Europa.  
 
L’Agència Catalana de Turisme desenvolupa el producte turisme mèdic en estreta 
col·laboració amb BCM, i en el marc d’aquest congrés, responsables d’ambdues 
entitats mantindran una seixantena d’entrevistes amb potencials compradors i 
prescriptors interessats per Catalunya.  
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En aquesta tercera edició del WMT&GHC, l’organització preveu la participació de 
més de 2.000 assistents de 60 països, prop d’un centenar de ponents i més de 
10.000 entrevistes amb 200 compradors internacionals.  
 
Barcelona, capital del turisme mèdic l’any 2011 

Del 27 al 29 d’abril de 2011, la capital catalana será la seu de la IV European 
Medical Travel Conference, la trobada de referència a Europa que preveu reunir 
prop de 400 participants. 

L’Agència Catalana de Turisme i Barcelona Centre Mèdic aprofiten l’ocasió única 
que suposa el WMT&GHC de Los Angeles per promocionar aquest congrés que 
impulsen de manera conjunta i on es donaran cita prescriptors, proveïdors, 
associacions, institucions i experts  del turisme mèdic europeu.  

Turisme de salut i benestar a Catalunya 
 
Dintre del producte turisme de salut i benestar, Catalunya ofereix una oferta 
sanitària moderna, caracteritzada per un alt nivell científic i tecnològic que es 
concentra, principalment, a la ciutat de Barcelona. 
 
Més de 10.000 pacients estrangers són atesos cada any als diferents centres de 
Catalunya. Es tracta de turistes amb una alta capacitat adquisitiva procedents, 
especialment, de mercats com ara Itàlia, Regne Unit, França, Portugal, Algèria, 
Kuwait, els Estats Units, Rússia i Egipte. 
 
La capital catalana disposa d’unitats mèdiques i assistencials de qualitat i prestigi 
internacional que ofereixen una àmplia gamma de productes sanitaris en la 
prevenció, el tractament i la rehabilitació. Oftalmologia, obstetrícia i ginecologia 
(sobretot, tractaments de fertilitat), cirurgia plàstica, oncologia, traumatologia i 
cardiologia són les especialitats més demandades pels pacients estrangers. 
 
Cal destacar també l’oferta en medicina esportiva així com el gran nombre de 
visitants que venen a Catalunya per gaudir dels tractaments que ofereixen la 
vintena de balnearis repartits per tot el territori, una de les més importants a nivell 
internacional pel que fa a volum i qualitat.  
 
Des de l’any 2009, a més, l’Agència Catalana de Turisme és membre de 
l’associació internacional Medical Tourism Association. Per a la promoció d’aquest 
tipus de turisme, l’ACT organitza habitualment viatges de premsa i familiarització, i 
participa en les principals fires del sector. En aquest sentit, entre el 25 i el 30 de 
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setembre, sis periodistes russos especialitzats en turisme mèdic i de salut i 
benestar recorreran bona part del territori per conèixer l’oferta en aquest producte. 
El grup visitarà, a més d’algunes clíniques de l’associació Barcelona Centre Mèdic, 
diverses viles termals, balnearis i altres establiments hotelers que ofereixen 
tractaments de salut i benestar.  
 
 


