
L’Hospital del Baix Llobregat culmina la posada 

en marxa 
• El centre de salut, inaugurat ahir, ja té totes les àrees en funcionament 

• Centenars de jubilats es van apuntar a les visites guiades per les 

instal·lacions 
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L’Hospital del Baix Llobregat ja ha obert l’atenció d’urgències i d’aquesta 

manera ha culminat la posada en marxa progressiva de tots els seus 

serveis des de la seva obertura l’1 de febrer passat. El centre de salut va 

ser inaugurat oficialment ahir en un acte al qual van assistir la majoria 

dels alcaldes de la zona, la ministra de Defensa, Carme Chacón; la 

consellera de Salut, Marina Geli, i el president de la Generalitat, José 

Montilla. 

 

Centenars de veïns, principalment jubilats, van anar a l’equipament per 

assistir a les visites guiades. L’alta demanda per al recorregut va obligar 

els organitzadors a repartir números amb les hores a les quals s’havien 

de presentar els interessats. 

 

El nou hospital, que porta el nom del reconegut cirurgià Moisès Broggi, 

disposa de 328 llits i donarà servei a una població d’uns 300.000 

habitants. L’alcalde de Sant Joan Despí, el socialista Antoni Poveda, va 

afirmar que el centre ja ha atès uns 3.000 pacients durant el seu primer 

mes de funcionament a mitja marxa. 

 



Tant Montilla com Poveda van ressaltar que la inauguració de l’hospital 

arriba 30 anys després de la planificació sanitària elaborada pel mateix 

Broggi el 1976. L’acte, plantejat en clau electoral fins i tot als cartells 

que es van exposar al públic a l’entrada, va ser una clara al·lusió a 

l’Executiu de CiU, que no va impulsar la construcció de l’hospital en els 

seus 23 anys de govern. 

 

DISCURS EMOTIU / A la presentació també hi va assistir Moisès Broggi, 

que, malgrat els seus 102 anys, va pronunciar un brillant i emotiu 

discurs. «Aquest hospital és un símbol de la lluita de l’home contra el 

dolor i la malaltia. És un honor que porti el meu nom i el comparteixo 

amb tots els mestres que m’han format i que s’han convertit en les 

meves ombres invisibles», va dir Broggi just abans de ser ovacionat. 

 

TURISME DE LA MALALTIA/ Les visites guiades van portar els veïns a les 

habitacions, les sales de raigs X i les noves i modernes màquines al 

costat de la recepció que guiaran els pacients a les consultes sense 

necessitat de tràmits previs. Precisament, aquestes màquines i els 

televisors de plasma a les habitacions van ser el que més va sorprendre 

els visitants, molt familiaritzats amb els equips i la terminologia mèdica. 

 

Alguns visitants es van queixar de les llargues esperes per obtenir torn a 

les visites guiades i van decidir tornar a casa sense l’anhelat recorregut. 

 

Al final de la presentació, hi va haver un espai a l’aire lliure amb una 

petita festa. Allà, un grup d’uns 30 empleats de l’hospital general de 

l’Hospitalet van protestar per un nou sistema laboral que els obligarà a 

fer més hores. Els manifestants no van ocultar la seva indignació perquè 

hauran de treballar entre sis i vuit dies més a l’any. 


