
 

 

EL MAR S’OFEGA 

Què està passant a l'Hospital del Mar? 

És l'hospital de referència dels Districtes de Sant Martí i Ciutat Vella que juntament amb l'àrea 

d'influència de l'Hospital de l'Esperança, districte de Gracia – Horta – Guinardó, el centre 

sociosanitari Fòrum, Pere Camps i el Centre Dr. I. Mira, atén a una població aproximada de 

400.000 habitants. 

Fins a l'any 2010 va pertànyer a l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària (IMAS), organisme 

de l'Ajuntament de Barcelona. El Consell d'Administració del IMAS, tenia una representació del 

60% del Consistori de Barcelona i el 40% per part de la Generalitat de Catalunya. 

En aquest any 2010 canvien les quotes de participació i també la fórmula i responsabilitats 

pressupostàries i jurídiques. Es crea el Consorci MAR Parc de Salut de Barcelona, passant la 

Generalitat a assumir el 60% de la representació en els òrgans de govern i l'Ajuntament el 40%. 

Mesos més tard, amb la finalitat d'eliminar plantilla, s'aplica el primer ERE del sector sanitari 

públic, que va provocar la mobilització d'usuàries , veïnes i treballadores. 

La fórmula jurídica consorcial pretenia legitimar formes de gestió privades i aliances 

estratègiques amb centres privats. Aquesta fórmula jurídica, gestada i propiciada 

ideològicament per polítics socialistes i convergents des del Consorci Sanitari i Social de 

Catalunya, (CSC) empresa pública que gestiona hospitals i centres sociosanitaris en tota 

Catalunya, i on alguns dels seus directius i càrrecs públics han estat implicats i investigats en 

diversos casos de corrupció, per contractes fraudulents, portes giratòries, connivència de 

càrrecs públics i privats i per pagaments opacs a persones i empreses vinculades. Ha permès a 

més introduir gradualment la ideologia de la privatització i els seus mètodes de 

mercantilització als hospitals públics i també i molt important, la derivació de malalts i de 

diners públics a centres i butxaques privades. 

Com diuen la pròpia presentació del Consorci Mar a la seva pàgina d'inici “La pluralitat de 

fórmules de gestió i el desenvolupament d’aliances tecnològiques i estratègiques amb altres 

centris de la ciutat i de Catalunya, li atorguen un paper destacat en el foment de polítiques 

empresarials emprenedores del sector sanitari.” 

El president del consell rector del Parc Salut Mar, va anar durant aquests anys, Josep M Via, un 

teòric i ideòleg neoliberal del CSC que va presentar la seva dimissió, juntament amb tot el 

consell rector, tal com el mateix va declarar, com a conseqüència de la victòria de Barcelona en 

comú per al govern de l'Ajuntament de la ciutat, coincidint també, curiosament, amb l'informe 



de la Sindicatura de Comptes que assenyalava un nombre molt rellevant de "irregularitats" en 

el control dels comptes i la gestió del Consorci del Parc Salut Mar, en l'exercici de 2011. 

El Sr. Via va estar també al centre de la polèmica després que es destapés que el Consorci de 

Salut i Social de Catalunya (CSC), del com era directiu, li adjudiqués un contracte de consultoria 

de 200.000 euros contravenint així la Llei de Contractació dels Administracions públiques que 

estableix incompatibilitats als directius públics, impedint-los beneficiar-se de contractes 

adjudicats per organismes en els quals ocupessin un càrrec. Va ser assenyalat per la revista 

CafèambLlet com parteix d'un grup de gestors i polítics que s'han enriquit a “costa d'enfonsar 

la sanitat catalana”. 

Tot això sense necessitat de l'ajuda de Madrid ni del Ministre Fernández Diaz. 

L'actual Gerent del Consorci Mar, Sra. Olga Pané, alumna, companya i amiga del Sr. Via, i alta 

directiva del CSC durant anys, ocupa ara un dels càrrecs millor pagats de la sanitat catalana. El 

seu paper a estendre la ideologia de la mercantilització ha estat assenyalat en nombroses 

ocasions. Experta en sindicalisme, per la seva antiga militància d'esquerra, està encarregada 

ara de “convèncer” als veïns i veïnes de l'excel·lència de la gestió privada i de permetre 

l'exercici d'activitat privada per a rics i turistes, dins dels centres públics i en concret a 

l'Hospital del Mar i les seves empreses associades. És una agent molt activa entre els 

professionals i grups de pressió que advoquen per mantenir i augmentar la privatització actual 

del sistema sanitari públic català. Així mateix manté altres càrrecs directius en diversos consells 

d'adreça d'empreses lligades al CSC i al Consorci Mar. 

Els veïns han vingut denunciant setmanalment, amb concentracions i recollida de signatures, a 

les portes de l'Hospital, no únicament les llistes d'espera, sinó també les enormes deficiències 

d'accessibilitat, per tancament de serveis i retallades, que el Departament de Salut, el Consorci 

i els seus gestors, tan ben pagats, han provocat a la població de referència així com per 

l'empitjorament de les condicions laborals, la derivació de pacients i la privatització creixent en 

les seves activitats. Les lluites dels veïns, treballadors i usuaris de l'Hospital per tenir serveis i 

condicions de treball dignes ja van provocar que el Consistori municipal, governat per Trias, 

realitzés l'any 2014 una inversió de 30 milions per iniciar els obris d'ampliació de l'Hospital del 

Mar. 

El passat mes de Gener, el consell rector, ja amb els nous representants de l'Ajuntament 

ocupant els seus càrrecs, signen la proposta d'un canvi en els estatuts del consorci. Aquest 

canvi contempla la participació d'entitats privades dins del propi consorci i augmenta el poder 

de la gerència per contractar serveis i gestionar els fons sense sotmetre's a la supervisió que 

estableixen les lleis per als serveis i l'administració públiques. D'aquesta manera les 

“irregularitats” ara detectades per la sindicatura de Comptes, deixarien de ser-ho i els sistemes 

de supervisió públics no podrien controlar on va part del pressupost que rep el Consorci ja que 

permetria que fos gestionat a discreció per la Gerent, protegida per les lleis del dret i 

l'empresa privada. 

El passat mes de juny, el Departament de Salut a través del Servei Català de la Salut pretenia 

aprovar aquests nous estatuts, en una reunió que es va convocar amb caràcter extraordinari. 

La ràpida reacció veïnal no es va fer esperar i es va convocar una concentració a la qual van 



assistir altres col·lectius de ciutadans i usuàries defensors/es de la sanitat pública. 

Posteriorment, els dies 16-17 de juliol es va realitzar una Acampada en el vestíbul de l'Hospital, 

que el seu objectiu era revertir el model consorcial i les noves condicions legals dels estatuts 

que permetrien fer un pas més en la privatització i en l'opacitat amb que es pretén gestionar el 

pressupost i els serveis públics. 

El nou consistori, retractant-se del que havia signat mesos abans, va paralitzar la signatura i la 

seva conformitat, segons van manifestar als veïns, per introduir modificacions en els nous 

Estatuts. No obstant això i malgrat haver-ho sol·licitat en reiterades ocasions, fins ara no hem 

estat informats a cap moment de la naturalesa i els termes d'aquestes modificacions 

estatutàries propostes per l'Ajuntament. 

Per aquest motiu, davant l'amenaça de l'aprovació dels nous estatuts de manera imminent i 

amb opacitat, estem preparats per a les mobilitzacions necessàries a fi de paralitzar la 

privatització del Consorci Parc de Salut Mar. 

Defensar la sanitat pública, lliure de corrupció i interessos privats, lliure de turisme sanitari i de 

l'exercici privat dins dels propis centres públics ens correspon a tots i totes 


