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.
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