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Centenari de l’Hospital del Mar: Nous reptes, nous horitzons

L’Hospital del Mar commemora el seu Centenari amb dos convenis històrics en un
acte de suport institucional i de represa de les obres d’ampliació

Dilluns, 3 de novembre, a les 13h, el M.H. Sr. Artur Mas, president de la Generalitat de

Catalunya i l’Excm. Sr. Xavier Trias, alcalde de Barcelona, assistiran als actes que iniciaran la

Commemoració del Centenari l’Hospital del Mar.

La jornada serà testimoni de la signatura de dos convenis històrics que refermen el compromís

institucional i suport econòmic de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya amb

l’Hospital del Mar, per a garantir la modernització dels dispositius assistencials i assegurar-ne

la sostenibilitat financera.

El Dr. Josep Maria Via, President del Consell Rector del Parc de Salut Mar (PSMAR) i la Il�lma

Sra. Sònia Recasens, 2ª tinenta d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació del consistori

barceloní, signaran el conveni relatiu al finançament, execució i adscripció de les obres

d’ampliació de l’Hospital.

L’Excm. Sr. Xavier Trias, alcalde de Barcelona, assistit pel Sr. Jordi Cases, secretari general de

l’Ajuntament de Barcelona, i el Sr. Boi Ruiz, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya,

signaran seguidament el conveni marc de col�laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament de

suport institucional al Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona.

Al voltant del centenari

Des del seu naixement el 1914 amb l’epidèmia de febre tifoide que assolava la ciutat i els

primers temps prestant servei contra les infeccions més devastadores com la gran grip del 28,

la pesta al 31, la verola al 40, el “poll verd” o la poliomielitis a partir dels cinquanta. La seva

evolució corre paral�lela al creixement de la ciutat, amb el primer pulmó d’acer i la primera

unitat de cures intensives de l’estat espanyol, l’atenció als atletes dels Jocs Olímpics i el

control antidòping. Amb 396 llits i 2089 professionals continua avui amb vocació de servei

comunitari, amb l’assistència a les malalties més prevalents, com el càncer, les malalties

neurològiques o de l’aparell locomotor, com l’artrosi.

Més sobre les Obres

Els nous espais comportaran 15.000 m2 de superfície per l’assistència, distribuïts en quatre

plantes, per a donar una resposta eficient a les necessitats de salut dels 300.000 ciutadans de

Ciutat Vella i Sant Martí amb una nova àrea d’Urgències, que augmentarà substancialment la

capacitat de resposta i confort de malalts i familiars, així com nous hospitals de dia per a

l’atenció ambulatòria i un nou servei de radioteràpia que millorarà l’accessibilitat dels veïns, i

concentrarà en un mateix entorn tecnologia i serveis oncològics d’alt nivell a l’abast del

pacient.

Dia: 3 de novembre de 2014

Hora: 12,45h

Lloc: Sala Josep Marull


