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Presentació de la nova etapa de  

l’Institut de Salut Global de Barcelona 
 
 

 

• La recent integració entre l’Institut de Salut Global de Barcelona, impulsat 

per la Fundació Bancària ”la Caixa”, i el Centre de Recerca en Epidemiologia 

Ambiental (CREAL) converteix Barcelona en un pol d’investigació i 

translació en salut global a Europa. 

 

• La conferència central de l’acte de presentació serà a càrrec d’Andrew 

Haines, que presentarà el paradigma emergent en el camp de la salut global: 

la salut planetària. 

 

 

Barcelona, 14 de febrer de 2017-. El conseller de Salut de la Generalitat de 

Catalunya, Antoni Comín; el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, 

Jaume Giró; el president de la Comissió Executiva d’ISGlobal, Javier Solana; el 

director general de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), Antoni 

Plasència; i el fundador del CREAL i director científic de l’ISGlobal, Josep M. Antó, 

participaran el dimarts 14 de febrer en la presentació de la nova etapa de l’ISGlobal, 

centre impulsat per la Fundació Bancària ”la Caixa”, al Palau Macaya de Barcelona.  

 

«Avui presentem una nova etapa de l’Institut de Salut Global de Barcelona, un repte 

apassionant que comptarà amb el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental 

(CREAL). D’aquesta manera, l’ISGlobal es converteix en un referent transdisciplinari a 

favor de la salut humana i planetària. Cal sumar esforços per fer investigació i 

transferència de coneixement de qualitat; una transferència que ha de ser útil i 

efectiva, per arribar als col·lectius més necessitats allà on siguin», explica Jaume 

Giró, director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”. 

 

La conferència central de l’acte serà a càrrec d’Andrew Haines, president de la 

Comissió Rockefeller-Lancet sobre Salut Planetària, que parlarà del nou camp d’estudi 

que està emergint i que encaixa amb l’agenda del nou ISGlobal: la salut planetària. 

Després de la presentació, Haines debatrà amb Pedro Alonso, director del Programa 

de Malària de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i fundador de l’ISGlobal, i 



 

 

Leonardo Simao, president de la Fundação Manhiça, sobre els reptes emergents en 

el camp de la salut global.  

 

Un enfocament global per abordar els reptes en salut  

 

Per afrontar la creixent complexitat i diversitat dels reptes en salut, és necessari un 

enfocament global. En aquest context, la recent integració entre l’ISGlobal i el Centre 

de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) ha convertit el centre impulsat per la 

Fundació Bancària ”la Caixa” en un dels pioners a conjugar la investigació sobre 

malalties infeccioses amb la investigació sobre malalties no transmissibles i 

causes mediambientals. 

 

Aquesta ampliació de l’agenda científica de l’ISGlobal reflecteix una ferma aposta per 

l’enfortiment de l’excel·lència en ciència i en translació. El nou ISGlobal, format per un 

equip de més de quatre-centes persones que procedeixen de 28 països diferents, 

suma una capacitat més alta de generació de coneixement (més de quatre-centes 

publicacions científiques a l’any) i d’impacte en salut. D’aquesta manera, Barcelona es 

converteix en un pol d’investigació i translació en salut global a Europa. 

 

Antoni Plasència, director general de l’ISGlobal, remarca: «La salut global és una 

disciplina que està en constant evolució. Els Objectius de Desenvolupament del 

Mil·lenni han impulsat grans avenços en el camp de les malalties infeccioses, però 

actualment ens trobem amb nous reptes que emergeixen en l’àrea de les malalties 

cròniques i les seves determinants ambientals. Per això, hem d’estar més ben 

preparats com a organització, i això és, precisament, el que ha motivat el pas que hem 

fet ara. Fa tres anys, l’ISGlobal i el CREAL vam començar a explorar les nostres 

potencialitats i sinergies. Ara, aquest procés ha culminat en la integració dels dos 

centres.» 

 

En aquesta nova etapa, l’ISGlobal afrontarà els nous reptes en salut global i, molt 

especialment, les desigualtats geogràfiques i socials, les malalties infeccioses i 

cròniques en transició, la urbanització, l’impacte del clima i del medi ambient en la 

salut humana. Tot això, a través d’un model innovador que fomenta un cercle virtuós 

de coneixement, acció i impacte en salut. 

 

De la mateixa manera que el 2010 l’impuls de la Fundació Bancària ”la Caixa” va ser 

fonamental en la creació de l’ISGlobal, també ho ha estat ara en aquesta nova etapa. 

La integració amb el CREAL ha suposat, a més, la incorporació al patronat de la 

institució de la Universitat Pompeu Fabra i del Parc de Salut MAR, que ja al novembre 

del 2015 es van unir a la resta d’entitats que integren l’òrgan rector de l’ISGlobal: la 

Universitat de Barcelona, l’Hospital Clínic, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 

Barcelona, el Govern d’Espanya i la Fundació Areces. 

 

 



 

 

 

 

 

Un nou paradigma que vincula la salut de l’home amb la del planeta 

 

En un període marcat pels grans avenços en indicadors de salut global i l’augment de 

les desigualtats, està emergint un nou camp d’estudi, la salut planetària, que vincula 

la salut de la civilització humana amb la dels sistemes naturals dels quals depèn. 

 

Com assenyala l’informe de la Comissió Rockefeller-Lancet sobre Salut Planetària, 

liderada pel professor Andrew Haines, «hem hipotecat la salut de les futures 

generacions a canvi de beneficis econòmics i de desenvolupament en el present». El 

text també adverteix que «l’explotació insostenible dels recursos naturals ens ha 

permès prosperar, però ara correm el perill de patir considerables impactes en salut 

associats a la degradació ambiental, incloent-hi el canvi climàtic, la contaminació 

atmosfèrica, l’escassetat d’aigua i la pèrdua de biodiversitat.» 

 

 

 

 

Més informació 

Departament de Comunicació de la Fundació Bancària ”la Caixa” 

Irene Roch: 669 457 094/ iroch@fundaciolacaixa.org 

Marina Teixidó: 608 099 023/ mteixido@fundaciolacaixa.org 

 

Premsa ISGlobal 

Beatriz Fiestas: 669 877 850 / beatriz.fiestas@isglobal.org 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


