
20 ANYS, 20 FITES 
L’Hospital de Mataró es posà en marxa el 1999, fet que també marca l’inici del 
Consorci Sanitari del Maresme. Des de llavors, ha ampliat serveis i centres i, ara, 
encara el futur amb optimisme, amb l’acreditació com a hospital universitari. 
Aquest viatge ha estat –i és—possible gràcies a l’esforç, el compromís i la feina 
quotidiana dels centenars de professionals que fan del Consorci el que és.

S’assumeix la gestió 
del CAP Mataró 
Centre. El Consorci 
també gestiona 

els centres de Primària de 
Cirera Molins i Argentona.    
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S’incorporen 18 
nous residents 
al Consorci. L’any 
1994 es va iniciar 

la formació especialitzada 
i, actualment, s’ofereixen 
16 especialitats per formar 
metges, infermeres, 
psicòlegs i farmacèutics.

20
17

La Generalitat 
reconeix i acredita 
la qualitat de sis 
grups de recerca del 

Consorci sobre: salut mental, 
càncer de còlon, pneumònies, 
fragilitat i la dependència, 
motilitat digestiva i sèpsia.
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Comencen a 
funcionar el 
Centre d’Atenció 
al Disminuït (CAD) 

i el Servei de Valoració 
de Dependència del 
Maresme (SEVAD). 
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Es crea la Unitat 
Maternoinfantil, amb un 
equip que promou el contacte 
precoç pell amb pell per 
millorar el benestar dels 
nadons nascuts per cesària.
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S’inaugura un nou quiròfan 
d’alta tecnologia que 
permet augmentar el 
nombre d’operacions per 
atendre les necessitats de 
la població del Maresme.
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Obtenció de l’ISO 
9002 del Servei de 
Laboratori. El Servei 
de 

Farmàcia també 
compta aquesta 
certificació, 
que garanteix 
la qualitat dels processos.
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Primera 
Beca 
Marató de TV3 per 
finançar un estudi clínic 
sobre la malaltia pulmonar 
obstructiva crònica i l’ús 
d’antibiòtics. Avui dia, ja 
n’ha obtingut quatre. 
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L’antic Hospital de 
Sant Jaume i Santa 
Magdalena comença 
a funcionar com a 

centre sociosanitari. Cinc 
anys més tard, s’incorpora 
la Residència Sant Josep. 

Neix el 
Programa de Rehabilitació 
Cardíaca, pioner a tot l’Estat, 
amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida i potenciar 
l’autonomia de les persones 
amb problemes de cor.
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Es posa en marxa 
un servei d’atenció 
urgent domiciliària 
a la ciutat de Mataró, 

amb atenció telefònica fora 
de l’horari 
dels centres 
de primària 
i activant, si 
és necessari, 
l’atenció 
domiciliària 
urgent.
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Inici d’un pla pilot a Catalunya 
de prevenció precoç del joc 
patològic i altres conductes 
addictives. 
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Incorporació al 
Centre d’Investigació 
Biomèdica en 
Xarxa (CIBERehd) 

per formar part d’un equip 
d’investigació sobre la 
motilitat digestiva. 

L’Organització 
Catalana de 
Trasplantaments 
(OCATT) acredita a 

l’Hospital de Mataró com a 
centre extractor d’òrgans.
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S’inicien els estudis 
d’Infermeria al 
Tecnocampus amb 
el Consorci com a 

centre sanitari de referència, 
aportant professionals per 
fer la docència i oferint 
els seus espais per a les 
pràctiques i la recerca. 
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L’Hospital de Mataró 
rep el Premi TOP20 
en la categoria 
Grans Hospitals 

Generals en l’àmbit de l’Estat 
Espanyol. Ha rebut aquest 
guardó en 12 edicions.
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Arrenca 
el Programa 
d’Innovació 
per promoure 
l’emprenedoria 
i la creativitat entre els 
professionals. Actualment, 
s’estan desenvolupant tres 
projectes i s’han obtingut 
dues ajudes CaixaImpulse.
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Neix 
l’Hospital a Domicili, 
una alternativa a l’ingrés 
hospitalari, segura i 
beneficiosa per a determinats 
pacients que poden ser 
atesos a casa sota el control 
d’un equip assistencial 
que els visita cada dia.
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Celebrem els 20 
anys de la Unitat de 
Cirurgia sense Ingrés 
(UCSI), una de les 

pioneres a Catalunya. 
Avui, més del 70% de les 
operacions programades 
són sense ingrés.
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Primer 
centre 
públic que 
ofereix 
anàlisi del moviment en 3D. 
La Unitat de Medicina de 
l’Esport es va crear el 2009. 


