
 

 

Sota el lema "40 anys d'intervenció coronària percutània" l'ESC Congress 2017 abordarà avenços des de 

la recerca i la pràctica clínica a l'educació de la població 

Barcelona es converteix en la capital mundial de la cardiología 

 Del 26 al 30 d'agost Barcelona (recinte Fira Gran Via) serà la seu de l'ESC Congress 2017, que 
amb més de 4.500 nous estudis i 30.000 assistents és un dels congressos mèdics més importants 
del món 

 Amb quatre milions de morts cada any a Europa, la malaltia cardiovascular (MCV) persisteix 
com la principal causa de mort en el continent i el seu impacte és encara més gran en les dones 
que en els homes. El 2015, l'ECV va causar 124.197 defuncions a Espanya i 21.034 a Catalunya 

 Amb gairebé 11.000 estudis presentats de més de 100 països, el congrés de l'ESC torna a ser de 
nou una veritable representació dels avenços científics aconseguits, tant a nivell europeu com 
internacional. Espanya se situa en el top 5 dels països que més treballs originals ha enviat 

 Quatre blocs d'Hot Lines amb els estudis de major impacte destaquen en el programa científic 

del congrés, així com una àmplia cobertura d'estudis com l'estrés i desordres emocionals com a 

factor de risc, les diferències de gènere i edat en MCV, el coneixement real de la població sobre 

reanimació cardiopulmonar o els beneficis de l'ús de la telemedicina, entre molts d’altres 

Barcelona, 24 d’agosto del 2017-. L’European Society of Cardiology (ESC) ha donat aquest matí el 

tret de sortida al congrés de cardiologia més important del món, l’ESC Congress 2017, que 

començarà el pròxim dissabte 26 d'agost i que fins dimecres 30 reunirà a Fira de Barcelona 

(recinte Gran Via) 30.000 especialistes provinents de 140 països. 

En la roda de premsa, presidida per l'Excma. Sra. Dolors Montserrat, ministra de Sanitat i Consum; 

l'Excma. Sra. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona i l'Hble. Sr. Antoni Comín, conseller de Salut de la 

Generalitat de Catalunya hi han participat el Prof. Jeroen Bax, president de l'ESC; la Prof. Lina 

Badimon, vicepresidenta de l'ESC; el Prof. Stephan Achenbach, director del programa científic i el 

Dr. Manel Sabaté, coordinador de l'ESC per la premsa local. A l'acte també hi han assistit el Dr. 

Artur Evangelista, com a representant de la Societat Espanyola de Cardiologia; el Dr.Xavier 

Viñolas, president de la Societat Catalana de Cardiologia, Steen Dalby Kristensen, president del 

Comitè de Comunicació de l'ESC i Constantí Serrallonga, CEO de Fira Barcelona. 

Primera causa de mortalitat: la malaltia cardiovascular 

Amb gairebé quatre milions de morts cada any a Europa i gairebé dos milions a la Unió Europea, la 

malaltia cardiovascular (MCV) persisteix com la principal causa de mort al món per sobre de 

malalties com el càncer. "Tot i que la mortalitat per MCV està disminuint en la majoria dels països 
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europeus, inclosos els països d'Europa central i oriental, que van experimentar augments 

considerables fins a principis del segle XXI, les malalties del cor es mantenen com la principal causa 

de defunció", explica el Prof. Bax. "Cada any les malalties cardiovasculars causen el 45% de morts 

a Europa i el 35% a la Unió Europea". A més, "aquestes malalties produeixen una despesa anual de 

210 bilions d'euros a la Unió Europea, de manera que la Societat Europea de Cardiologia, en 

col·laboració amb les societats nacionals promou el coneixement científic per millorar el seu 

tractament i prevenció". 

Per sexes, el seu impacte és encara més gran en les dones que en els homes. Segons els últims 

resultats de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a Espanya les malalties cardiovasculars van ser 

les causants de gairebé el 30% de les defuncions ocorregudes en 2015, amb un total de 124.197 

defuncions. La mortalitat per MCV a Catalunya se situa lleument per sota de la mitjana nacional, 

amb 21.034 defuncions que representen el 27,64% del total de defuncions. 

Al nostre país, 10.000 dones més que homes van morir en aquest període segons aquest estudi de 

l'INE. La més mortal entre elles és l'accident cerebrovascular (16.357), que causa fins a 4.000 

morts més que entre els homes. 

Els imprescindibles del congrés 

En l'àmbit local, el professor Bax destaca l'alt nivell de la cardiologia espanyola i catalana, que 

queda plasmat en el fet que l'ESC hagi seleccionat de nou Barcelona com a capital europea de la 

cardiologia per acollir el seu congrés, gràcies a l'ampli suport de les autoritats de la ciutat. 

Com ressalta el professor Stephan Achenbach, director del programa científic del congrés, "el 

focus del congrés d'aquest any és Innovació en Cardiologia, que celebra el 40 aniversari de la 

primera intervenció coronària percutània que va tenir un gran impacte i va obrir un camp que ha 

millorat tots els aspectes de l'atenció cardiovascular. Els principals cardiòlegs intervencionistes de 

tot el món presentaran les últimes novetats en l'evolució en aquest tipus d'intervencions". 

En total, "al llarg d'aquests cinc dies es donaran a conèixer més de 4.500 nous estudis originals. 

Espanya se situa entre els cinc països que més coneixement científic aporta al congrés amb 

gairebé 300 treballs acceptats", destaca el Prof. Achenbach. 

El programa d'experts de l'ESC Congress 2017 està integrat per 1.577 especialistes de 74 països, 

dels quals 69 són espanyols. La insuficiència cardíaca serà el tema que centrarà un nou programa 

per a les Societats Nacionals de Cardiologia denominat Big Picture Sessions, en què Espanya 

participarà com a país convidat, i que tindrà lloc el dissabte 26 d'agost. A més, en aquesta edició 

es realitzarà per primera vegada un programa especialitzat sobre Digital Health @ESC, habilitant 

una àrea interactiva a la Fira Gran Via. 



 

 

Així mateix, la professora Lina Badimon, vicepresidenta de l'ESC i coordinadora de la premsa local 

del congrés, informa que, "les majors novetats del congrés són les recollides en quatre blocs d'Hot 

Lines i versaran sobre noves teràpies, maneig de malaltia de l'artèria coronària i lípids, nous 

dispositius i intervencions en insuficiència cardíaca, noves dades sobre l'abordatge de l'infart agut 

de miocardi i les últimes evidències en fibril·lació auricular i anticoagulació". 

Altres temes protagonistes del congrés seran els dedicats a l'estrés i els desordres emocionals 

com a factor de risc, les diferències de gènere i edat en MCV, el coneixement real de la població 

sobre reanimació cardiopulmonar o els beneficis de l'ús de la telemedicina, entre molts altres. 

La prevenció és qüestió d’hàbits  

Com destaca el Dr. Manel Sabaté, també responsable del Comitè Local del Congrés Europeu de 

Cardiologia, "el futur de la Cardiologia passa per una medicina més personalitzada i de precisió, 

però no hem d'oblidar la importància de la prevenció, ja que fins al 80 % de les morts es podrien 

evitar seguint bons hàbits de vida que frenin l'aparició i l'acumulació de factors de risc. Una dieta 

sana, fer exercici físic de forma moderada i evitar l'alcohol i el tabac redueix significativament el 

nombre de factors de risc". 

Per això, i en el marc del congrés i en col·laboració amb l'Associació Barcelona Salut (ABS), del 26 

al 28 d'agost, coincidint amb el cap de setmana de la celebració del congrés, l'ESC ha organitzat un 

programa d'activitats adreçades a tots els públics per educar en la prevenció de la salut 

cardiovascular. Durant els dies de celebració del congrés, i sota el lema "Més val cuidar-se que 

curar-se", es realitzaran diferents tallers i sessions a l’Arc de Triomf sobre el control de factors de 

risc cardiovascular, entre d'altres activitats com sessions de flashmob, classes de zumba i ioga, així 

com tallers de cuina i de com realitzar exercicis de reanimació cardiopulmonar (RCP) o aprendre a 

utilitzar un desfibril·lador. 

 

Més informació sobre les rodes de premsa internacionals de l’ESC Congress 2017 aqui 

 

Congrés Europeu de Cardiologia (ESC Congress 2017) 
Dies: del 26 al 30 d’agosto de 2017 

Lloc:  Barcelona, Fira Barcelona (Recinte Gran Via) 
 

*Es convida als periodistes que preveuen assistir-hi a registrar-se aqui 
 

Els periodistes acreditats podran fer ús d'una sala de premsa atesa amb wi-fi i l'espai de treball disponible. A més, 
es proporcionarà càtering durant tot el dia. 
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Sobre l’European Society of Cardiology 

L’ESC aplega a més de 93.000 professionals de tota Europa i països associats. La seva missió és millorar la 

qualitat de vida dels ciutadans europeus tenint cura de la seva salut cardiovascular, que promociona 

mitjançant diferents activitats científiques i didàctiques que inclouen: directrius per a la pràctica clínica, 

cursos i iniciatives educatives, enquestes paneuropees sobre patologies específiques i el Congrés Anual de 

l'ESC, la trobada mèdica més gran a Europa. 

A més, l'ESC realitza tasques de divulgació per a la població europea amb l'objectiu de promocionar la salut 

del cor i establir hàbits que previnguin el risc cardiovascular. 

 

Més informació aqui 

 

Sobre l’ESC Congress 2017  

L’ESC Congress és actualment el congrés més important sobre recerca, tractament i prevenció de la malaltia 
cardiovascular. El focus d'aquest any són les innovacions en cardiologia. El congrés se celebrarà a Barcelona, 
a la Fira Gran Via, des del 26 al 30 d'agost.  
 
La informació sobre les sessions Hot Line disponible aqui  
 
La informació sobre el programa científic el pots trobar aqui  

 
 

Per a més informació: 
 
apple tree communications / Karla Islas - Carmen Espinosa - Clara Martínez  
Tfno.: 93 318 46 69 / 674753125/ 677317414/  
e-mail: ki@homeatc.com/   ce@homeatc.com /   cla@homeatc.com  
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