
Josep A. Pujante (Barcelona 1956) és metge i autor de 20 llibres, 3 d’ells guardonats 

amb premis literaris. De jove es va dedicar a la neurocirurgia, a la medicina d’urgències 

i posteriorment a l’alta direcció sanitària. Va ser directiu en un dels majors hospitals del 

país, secretari general, president i conseller delegat d’empreses de la sanitat pública, així 

com director general de cooperació internacional. Ha estat membre de consells 

d’administració en multinacionals i President del Congrés Nacional d’Hospitals. 

Doctorat en Relacions Internacionals, màster en Estudis Internacionals i també en alta 

direcció empresarial per IESE, ESADE, EADA i altres prestigioses escoles de negocis. 

Doctor Honoris Causa per diverses universitats i acadèmic de la Reial Acadèmia de 

Medicina, és diputat del Parlament Internacional i ha participat en diverses missions 

diplomàtiques. 

 

Com a esportista, és corredor de marathó i ultramarathó (100 km), paracaigudista, 

ciclista i muntanyenc. Practica la natació, el tenis i l’equitació i va ser jugador d’hoquei 

patins. Ha escalat l’Everest i els cims més alts dels cinc continents i ambdues zones 

polars, Àrtic i Antàrtida, essent la segona persona en la història en aconseguir les 

cèlebres Seven+7 Summits. Ha liderat nombroses expedicions en els últims 20 anys, al 

K-2 a Pakistan, i altres vuitmils de l’Himàlaia (Cho Oyu, Manaslu, Annapurna, 

Dhaulagiri) i exploracions al Ruwenzori, deserts, selves africanes i amazòniques i altres 

llocs remots. Al 2009 va tornar a l’Everest, per la cara nord, al Tibet, i va ajudar uns 

muntanyers italians a 8.500 m., va sofrir congelacions greus, que li han comportat 

algunes amputacions. 

 

 Distingit amb 19 condecoracions nacionals i internacionals, és membre de la Royal 

Geographical Society (Londres), i de The Explorers Club (New York) a proposta de Sir 

Edmund Hillary; del Himalayan Club (Bombay), de la International Society for 

Mountain Medicine (Suïssa), i d’altres respectables associacions. Va ser un dels 

històrics fundadors de la Societat Geogràfica Espanyola i és president del Club 

d’Exploració i Aventura. Conferenciant i professor convidat a vàries universitats, 

presideix el Panathlon Internacional de Barcelona (fundador de Sport Cultura 

Barcelona) i diverses entitats i fundacions. És membre de la CEI del Comitè Olímpic i 

va ser guardonat amb la medalla de la Reial Ordre del Mèrit Esportiu. Al 1997 va ser 

distingit amb l’Ordre Olímpica del Comitè Olímpic Internacional. 

 

Actualment es Director de l’Oficina de Relacions Internacionals i Cooperació de la 

Conselleria de Salut.  

 

Ha viatjat, en els darrers 30 anys, per més de 100 paisos en missions de cooperació 

sanitària, diplomàtiques o expedicions, i fruit d’aquestes experiències han resultat els 20 

volums de la seva obre literària, 4 d’ells editats per National Geographic. Està escrivint 

dos nous llibres, pendents de publicació. 


