
 

L’Hospital del MAR compleix 100 anys 
Nous reptes, nous horitzons 
 
Dos convenis de futur per a donar  
la millor assistència als barcelonins 
 
En un acte presidit pel  Molt Hble. Sr. Artur Mas, President de la Generalitat de Catalunya 
i amb l’assistència de l’Excm. Sr. Xavier Trias, al calde de Barcelona i l’Hble. Sr. Boi Ruiz, 
conseller de Salut, i Josep Maria Via, President de l Parc de Salut Mar, l’Hospital del Mar 
inicia la commemoració del seu centenari amb la sig natura de dos convenis que 
refermen el seu paper a la ciutat.  
 
Durant l’acte ha tingut lloc la signatura de dos convenis, que refermen el compromís de la 
Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona -ambdós membres de l’òrgan de govern del PSMAR- 
amb l’Hospital del Mar i el suport al paper clau que juga a la salut de la ciutat.  
 
Per una banda, l’Ajuntament de Barcelona ha signat el conveni relatiu al finançament, execució 
i adscripció de les obres d’ampliació de l’Hospital que suposa la finalització de la Fase 1 B HM 
del Pla Director d’infraestructures del centre, amb una dotació de 30 milions d’euros.  
 
De la seva banda, el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a través del Servei 
Català de la Salut, ha establert diverses actuacions de suport al Consorci Mar Parc de Salut 
(PSMAR) que s’han plasmat en un segon conveni, signat avui per l’alcalde, Xavier Trias, i el 
conseller de Salut, Boi Ruiz. El conveni acorda que, a través del servei Català de la Salut, es 
faran aportacions addicionals per al finançament de la totalitat del deute històric del Consorci 
PSMAR generat del 2008 al 2011 per un import de 30.000.000 d’euros. 
  
Aquesta nova aportació s’afegeix a les actuacions en vigor de suport al Consorci PSMAR, que 
es concreten en aportacions per al finançament d’obres d’ampliació i remodelació 
d’infraestructures del consorci amb un abast plurianual estès de l’any 2007 al 2026, per un 
import total de 42.000.000 d’euros, i en aportacions per al finançament del deute històric del 
PSMAR generat del 2008 al 2011 amb un abast plurianual estès de l’any 2012 al 2015, per un 
import total de 36.000.000 d’euros. 
 
Així doncs amb l’esmentat conveni es garanteix la viabilitat financera del PSMAR i per tant les 
inversions necessàries per garantir la modernització dels dispositius assistencials de l’Hospital 
del Mar com ara el servei d’urgències. 
 
L’Hospital del Mar va néixer el novembre de l’any 1914 de la necessitat de la ciutat davant una 
epidèmia i les instal·lacions temporals habilitades per l’emergència van esdevenir estables per 
la persistència de les amenaces i la determinació d’un il·lustre grup de metges de la ciutat. La 
feina i l’esperit de generacions ha permès que s’adaptés, donant el millor d’ell mateix, a allò que 
la ciutat ha necessitat, fos una epidèmia o uns jocs olímpics. 
 
 
 



 

LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE L’HOSPITAL DEL MAR  
 
Un Hospital amb una extraordinària personalitat  
La història de l’Hospital del Mar està indefectiblement vinculada a la salut de la ciutat de 
Barcelona amb una vocació comunitària , docent i investigadora  que és al cor de la seva 
identitat. Des del seu naixement el 1914 com a centre “provisional” per 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, al “poll verd” o la 
poliomielitis a partir dels anys cinquanta. Al davant de la platja, al costat de la Barceloneta, la 
seva evolució va ser paral·lela a l’accelerat creixement de la ciutat i les grans transformacions 
del món i les ciències de la salut. El centre va aconseguir el primer pulmó d’acer i la primera 
unitat de cures intensives de l’estat espanyol i fer-se càrrec de l’atenció als atletes dels Jocs 
Olímpics i el control antidòping. Avui continua amb vocació de servei a la comunitat, atenent 
amb excel·lència les malalties més prevalents, com el càncer, les malalties neurològiques, com 
l’ictus, l’epilèpsia, les cardiològiques com la insuficiència cardíaca o l’infart i les de l’aparell 
locomotor, com l’artrosi. 
 
Desitgem que la celebració del Centenari de l’Hospital del Mar reconegui el treball i la vocació 
de servei dels milers de professionals de la salut que durant Cent Anys han simbolitzat, 
treballen en el present i han de seguir vetllant en el futur pels valors d’una institució de la qual 
els ciutadans es poden sentir molt orgullosos. 
 
Tot un any d’activitats on tots poden participar, a prendre, gaudir... 
L’Hospital del Mar ha previst celebrar el seu Centenari arropat pel reconeixement d’institucions, 
entitat i la gent de la ciutat de Barcelona. Diferents activitats obertes a la ciutadania s’aplegaran 
en un complet programa que inclou des d’activitats científiques amb la participació de convidats 
de renom internacional fins  a cicles de conferències divulgatives sobre càncer, neurociències, 
aparell locomotor, salut mental o recerca, a més d’una exposició fotogràfica, cicles de 
pel·lícules, reculls d’anècdotes i imatges dels nostres professionals i usuaris, una publicació 
històrica i un documental televisiu. Els actes abastaran des de novembre de 2014 a octubre de 
2015,  
 
Represa de les obres: 15.000 m 2 per a noves instal·lacions 
La finalització de la fase 1B HM del Pla Director d’Infraestructures de l’Hospital del Mar és una 
passa essencial per a reforçar el futur de la institució. El reinici de les obres reconeix el paper 
estratègic que té el centre a la ciutat de Barcelona, i al mateix temps permet mantenir l’aposta 
per les línies d’atenció sanitària d’alta especialització (terciarisme).  
 
Els nous espais comportaran 15.000 m2 de superfície destinada a l’assistència, distribuïts en 
quatre plantes, per a continuar donant una resposta eficient a les necessitats de salut dels 
300.000 ciutadans dels barris dels districtes de  Ciutat Vella i Sant Martí: 
 
Nova àrea d’Urgències. L’Hospital del Mar atén anualment 87.743 urgències. Amb aquesta 
ampliació augmenten significativament els espais i la capacitat de resposta, alhora que es 
milloren les condicions de confortabilitat de malalts i les seves famílies i també dels 
professionals del servei.  
 
Nou servei de radioteràpia. Amb el trasllat del servei de radioteràpia de l’Hospital de 
l’Esperança a l’Hospital del Mar, es millora substancialment l’accessibilitat dels veïns de la 



 

façana litoral alhora que concentra, en un mateix edifici, tecnologia i serveis oncològics d’alt 
nivell a l’abast del pacient.  
 
Nous hospitals de dia. Se situaran a la planta baixa del nou edifici per a atendre els malalts en 
aquesta modalitat de servei, que proporciona tractaments especialitzats en un entorn de 
proximitat i confort per al malalt.  
 
L’Hospital en dades 
L’Hospital del Mar és un centre on treballen 2.089 professionals sanitaris. Compta amb 396 llits 
d’hospitalització i realitza 23.000 ingressos hospitalaris anuals. L’atenció urgent va representar 
87.743 visites l’any 2013, mentre l’assistència ambulatòria va suposar 61.982 primeres visites i 
288.791 successives, a més de 41.325 sessions als hospitals de dia. L’edat mitjana dels 
pacients de l’Hospital del Mar és de 59 anys, però val a dir que quasi el 40%dels pacients tenen 
més de 70 anys.  
 
Formant els professionals del futur 
Altre tret definitori de l’Hospital del Mar és la seva vocació docent . És un centre universitari des 
de fa més de 40 anys, que acull un ambiciós campus de les ciències de la salut, on es formen 
diàriament 1.442 estudiants, des de la formació professional tècnica sanitària (600) fins als 
Graus d’Infermeria (309), Medicina (299) i Ciències de la Salut i la Vida (234, Biologia humana i 
Enginyeria biomecànica). És un exemple d’una especial combinació de talent de dues de les 
Universitats catalanes més emblemàtiques, la UAB i la UPF que col·laboren de forma exemplar 
en un dels Campus universitari més atractius per als estudiants, en un edifici recentment 
renovat. La proximitat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona ofereix als alumnes 
oportunitats immillorables per formar-se en l’àmbit de la recerca. 
 
Investigant per a millorar la salut dels ciutadans 
El projecte de recerca de l’Hospital del Mar està present des de fa 65 anys, quan l’any 1948 
Alexander Fleming va inaugurar el seu institut de recerca, l’Institut Municipal d’Investigacions 
Mèdiques. Des de la seva creació, l’activitat investigadora s’ha caracteritzat per un eminent 
caire translacional, amb el decidit propòsit de que el coneixement pugui revertir i aplicar-se en la 
millora de la salut de la societat. Els professionals de l’Hospital del Mar participen de manera 
quotidiana als projectes de reconegut prestigi nacional i internacional de l’Institut Hospital del 
Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), un dels pols investigadors més atractius i dinàmics 
d’Europa, amb 5 grans programes d’investigació a l’entorn del càncer, les neurociències, els 
processos inflamatoris i cardiovasculars, la informàtica biomèdica i l’epidemiologia i la salut 
pública, en 55 grups de recerca. 
 
Per a més informació: 
Web: www.hospitaldelmar.cat/centenari 

Facebook: https://www.facebook.com/centenarihospitaldelmar 

Twitter: http://twitter.com/hospitaldelmar 

Instagram: #100hospitaldelmar 

Flickr: https://www.flickr.com/hospitaldelmar 

 

Més informació: Vanesa Balsells (932483415) / Maribel Pérez (619885326).  

Servei de Comunicació Hospital del Mar. comunicacio@hospitaldelmar.cat 


