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Il·lustres senyors i senyores, bona tarda, 

 

Pels regidors i regidores, tots aquí, però sobre tot, pels ciutadans i ciutadanes de Mataró, 

aquesta no volem que sigui una reunió més sobre l’estat de la sanitat pública. És quelcom 

més.  Volem que quedi clar d’una vegada per totes que cerquem solucions en nom de la 

ciutadania, dels treballadors i treballadores i també per la nostra pròpia responsabilitat, com 

a representants municipals i també com a part, conjuntament amb la Generalitat de 

Catalunya, del Consorci Sanitari del Maresme. Aquest organisme com bé sabran va perdre 

el règim especial d’autonomia de gestió el 14 d’octubre de 2015. L’últim episodi d’una 

llarga llista de greuges. Només feia uns mesos que el Consorci havia aprovat un Pla de 

reequilibri financer, obligat pel dèficit de 2,5 milions d’euros amb que va tancar l’exercici 

2014. 

Han passat més de 6 mesos des de llavors. 

En el marc d’aquestes circumstàncies, venim amb el propòsit de traslladar-los-hi la pressió, 

la urgència i la necessitat existent a Mataró per solucionar d’una vegada per totes 

l’infrafinançament històric del Consorci Sanitari del Maresme, l’obsolescència del material 

mèdic de l’Hospital de Mataró i el futur de l’atenció sociosanitària a la nostra ciutat i a 

l’àrea d’influència.  

La pressió a la que em refereixo no és la de les manifestacions de la Plataforma per la 

Sanitat Pública ni el comitè de treballadors de l’Hospital de Mataró, que també, sinó la de la 

nostra responsabilitat de saber que tractem amb la salut de les seves persones i la de garantir 

la qualitat de la seva assistència. La pressió és la del dia a dia, la de saber que hi ha pacients 

amb noms i cognoms que maleeixen la màquina que està espatllada i amb la qual no els hi 

poden acabar de diagnosticar i donar tractament. Perquè això, senyors i senyores, està 

passant. Per això, més enllà de les històries personals, en el dossier que els hem donat 

veuran que parlem de la necessitat d’un Pla d’Inversions urgent en renovació d’equips i en 

infraestructures per poder garantir la qualitat assistencial. 

Urgència és la segona cosa sobre la qual els hi volia fer parar atenció. Assabentats de la 

posada en marxa del Pla de reequilibri financer, al setembre de l’any passat vam demanar a 

la Generalitat i a la direcció del Consorci Sanitari del Maresme participar en l’elaboració 

del Pla director sociosanitari, un pla per ordenar i evitar el trasllat dels llits d’atenció 

sociosanitària des de l’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena al nou Hospital. Han 

passat més de 6 mesos i el màxim que hem aconseguit és una moratòria, una paralització, 

un impàs, un stand by preocupant.  

Portem més de mig any esperant, però vostès saben perfectament que la Salut no entén 

d’eleccions, de dissolucions del Parlament ni de constitucions de nous governs.  
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És cert que hem millorat la interlocució amb el govern i al poc temps de ser nomenat, el 

conseller de Salut, Antoni Comin, ens va rebre tant a mi i com al regidor de Salut, Joan  

Vinzo, i en vam poder parlar personalment, però insisteixo anem massa lents, sobre tot quan 

apareixen notícies d’altres hospitals que han rebut l’ajuda que demanàvem. Tenim pendent 

crear una comissió conjunta de treball i -si tinc ocasió i el trobés avui pel passadís- li 

recordaria els deures que ens vam posar i que no estem complint amb el nostre compromís 

amb la ciutadania (al dossier trobaran també les diferents resolucions aprovades per aquest 

Parlament i que resten incomplertes).  

Senyors i senyores, els demano que siguin conscients precisament del compromís que tenim 

amb la ciutadania. Alguns de vostès són diputats i diputades que coneixen perfectament el 

territori i les persones, per tant, entendran potser millor la pressió, la urgència i també la 

necessitat del que els hi he parlat. La necessitat d’actuar, començant perquè primer vostès i 

després la Generalitat reconeguin l’infrafinançament històric del Consorci, que atén una 

població de 260.000 habitants a través de l’Hospital (400.000 habitants si parlem de 

l’atenció en Salut mental). No em vull estendre donant-los dades que tenen al dossier per fer 

eficaç aquesta breu trobada que tenim avui. Vostès i nosaltres tenim una responsabilitat 

immensa per sortir de la inacció. Està a les seves mans que aquesta trobada sigui una 

insignificant gota d’aigua a l’oceà o que prenguin consciència de la magnitud de la tragèdia, 

apel·lant al títol de l’obra de Quim Monzó.  

Ha arribat el moment de moure’ns, de què els ciutadans percebin que tenim unes 

institucions compromeses, que donen resposta, que saben solucionar situacions 

complicades, que saben prioritzar els recursos econòmics per les coses que realment 

importen a la societat i que afecten la nostra qualitat de vida.  

Els hi demano que prenguin nota del front comú que fem, que des del principi estem tots 

els grups municipals units en aquest afer, i que intentin posar-se d’acord i traslladar al 

govern de la Generalitat la pressió, la urgència i la necessitat del que els hi demanem: 

1. Abordar i solucionar el deute històric del Consorci Sanitari del Maresme.  

 

2. Millorar els ingressos i les fer inversions necessàries en infraestructures, material i 

equipament al Consorci Sanitari del Maresme. 

 

3. Aclarir i planificar el futur de l’atenció sociosanitària del nostre territori, amb 

criteris sanitaris i amb els recursos suficients. 

 

Gràcies per la seva atenció. Resto i restem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte 

que puguin tenir, però sobre tot, per treballar colze a colze pel futur del Consorci Sanitari 

del Maresme.  


