
 

 

 

És un honor poder compartir amb tots vosaltres aquest acte de 
lliurament de la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a l’Hospital del Mar. 
Personalment, sento una gran alegria per la meva relació, hi vaig 
treballar molts anys i ara formo part del Consell Rector. 

Avui, amb l’atorgament d’aquesta medalla tan merescuda, estem 
fent un acte de reconeixement a una institució emblemàtica de la 
nostra ciutat. 

És un hospital estimat que, gràcies a tots els treballadors i 
treballadores, ha viscut una gran transformació, convertint-se en un 
centre referent en coneixement i innovació, en assistència, recerca i 
docència. Hem d’agrair i felicitar a tots els equips: assistencials, 
docents, d’investigació, de suport, directius i de governança, que 
han contribuït al llarg dels anys a fer-ho possible. 

Aquest any celebrem el Centenari de l’Hospital que va néixer per 
atendre l’epidèmia mortal de tifus, quan l’Ajuntament va decidir 
habilitar uns pavellons per tractar milers d’afectats, i a dia d’avui 
forma part del Parc de Salut MAR amb l’Hospital de l’Esperança, el 
Fòrum, l’Emili Mira, l’IMIM i les escoles. 

Una institució sanitària que ha vetllat per la salut de la ciutadania 
aquests darrers cent anys. 

La història del l’Hospital del Mar va lligada en paral·lel a la de la 
ciutat de Barcelona. L’Ajuntament sempre ha estat vinculat al centre 
des dels seus inicis, passant per l’Hospital olímpic, i en l’actualitat 
dóna suport a la propera i imminent transformació. 

En cent anys passen moltes coses i es produeixen molts canvis, 
tant en les malalties, com en la medicina. 

Apareixen diferents contexts socials, avenços tecnològics i 
terapèutics que condicionen i obliguen permanentment a repensar, 
a innovar pel que fa a quin ha de ser el model d’atenció, de gestió,  

 



 

 

 

de relació amb el pacient i el seu entorn i amb la societat digital, i 
quant als nous projectes de recerca i de docència. 

Canvis que generen reptes i desafiaments i, com sabeu, per donar 
resposta és necessària la implicació de tots els professionals. 
Aquest és el cas de l’Hospital.  

S’ha teixit un model que es basa en el coneixement, el treball inter i 
multidisciplinar, amb suport tecnològic i orientació als resultats en 
salut. Junts amb l’IMIM i les universitats. 

Amb totes les incerteses i les dificultats, quan coneixes bé l’ànima 
de la institució, diria que el no ha canviat és l’actitud, la dedicació i 
el compromís per a la millora de la salut. 

Segur que estareu d’acord que el fil conductor que  caracteritza les 
diferents etapes ha estat la inquietud de jugar sempre en primera 
divisió en busca de l’excel·lència. 

Però alhora mantenint viva la voluntat de ser un Hospital proper i 
arrelat a la comunitat, fet especialment apreciat pels veïns i veïnes 
de Ciutat Vella i Sant Martí i de tota la ciutat. 

El vincle de l’Ajuntament amb l’Hospital del Mar és sobretot un 
vincle amb els equips humans. Aquesta medalla valora la vostra 
l’entrega personal i tècnica. 

Enhorabona a tots i a totes per aquest merescut reconeixement! 


