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HOSPITAL DE SANT CELONI 

El Centre Econòmic i Social del Baix Montseny, va celebrar fa uns dies una sessió de 

treball amb el Sr. Rafael Gotsens, director gerent de l’Hospital de Sant Celoni, amb 

l’ànim de conèixer amb profunditat la problemàtica de la sanitat a la nostra comarca 

així com també les perspectives que se’ns obren de cara a un futur immediat. 

 

Seria aquí molt llarg i feixuc pel lector citar totes les interessants dades estadístiques 

que van sortir en el transcurs de la trobada, tant les pròpies de l’Hospital de Sant 

Celoni com les comparatives amb altres establiments sanitaris del nostre país, pel que 

ens limitarem a citar únicament aquelles que puguin ser útils per la claredat de la 

nostra exposició i reflexió. Quina és la situació sanitària del nostre entorn més proper 

en aquest moment? 

 

L’Hospital de Sant Celoni, conjuntament amb el de Granollers i el de Mollet, conformen 

l’oferta hospitalària, en el seu sentit més ampli, del Vallès Oriental. La propietat dels 

mateixos correspon a Fundacions que ofereixen serveis sanitaris, amb capacitat de 

decisió i organització i que tenen com a client principal i quasi exclusiu el Servei Català 

de la Salut que és l’organisme encarregat de les prestacions sanitàries públiques als 

ciutadans de Catalunya. En el cas de Sant Celoni, un altre client és la Germandat de 

Sant Joan Baptista, entitat fundada l’any 1833 com a entitat de previsió social i que 

continua gaudint d’una vitalitat envejable. Diguem de passada que Sant Celoni té una 

llarga tradició hospitalera i ja l’any 1170 existia al nostre poble un establiment regit pels 

hospitalers de Sant Joan, successors dels templers.       

 

La Fundació de l’Hospital de Sant Celoni està regit per un Patronat compost per 11 

patrons , 5 elegits pel Rector, 5 per l’Alcalde i el Jutge de Pau com a membre nat. El 

Director-Gerent és actualment el Sr. Rafael Gotsens que és al mateix temps Director 

General de la Germandat de Sant Joan Baptista. L’actual edifici de consulta mèdica i 

d’assistència hospitalària i quirúrgica data dels anys 1960 i disposa de 88 llits mentre 

que la residència Verge del Puig ubicada a l’antic edifici del carrer Major en té 40. Un 

total de 278 persones hi presten servei, en contracte fix el 82% o no fix el 18% i en 

aquests moments el Servei Català de la Salut té disposat que 12 municipis del Baix 

Montseny amb un total aproximat de 50.000 persones hi rebin assistència sanitària. 

Però com va fer notar molt bé un dels membres del Cercle, per la seva proximitat al 

concorregut Montseny i les nombroses urbanitzacions de segona residència que ens 

envolten, la fredor d’aquests números no reflecteixen la realitat de les necessitats dels 

caps de setmana i en molts moments les urgències queden col·lapsades. Cal 

remarcar, per acabar, que dintre de l’avaluació que s’ha fet recentment a tot l’estat 

espanyol sobre l’excel·lència hospitalària, valorant tota una sèrie de paràmetres, el 

nostre hospital ha quedat en segon lloc d’entre vint-i-vuit, en la categoria d’hospitals 

petits (nivell 1)      
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En aquests moments l’Hospital està al seu punt de saturació i no té possibilitats 

d’ampliació. A això cal afegir-hi que per qüestions de proximitat, el Servei Català de la 

Salut que té organitzada l’assistència a nivell comarcal (Vallès Oriental en el nostre 

cas), ha determinat fer una excepció i derivar com a primera opció a l’Hospital de Sant 

Celoni alguns municipis de l’Àrea Bàsica de Salut de Breda-Hostalric (Riells-Viabrea, 

Breda, Hostalric, Massanes i Sant Feliu de Buixalleu) que són de la província de 

Girona i la comarca de La Selva i que en aquests moments es veuen obligats a 

desplaçar-se fins a la ciutat de Girona per moltes especialitats. A partir d’aquí hem de 

començar a parlar del Nou Hospital. 

 

Quin hauria de ser el seu perfil? En aquests moments s’està treballant en la definició 

del Pla Director que ha de determinar les intencions de futur així com definir les 

capacitats i recursos necessaris, per passar en una segona etapa al Pla Funcional i 

acabar en el Projecte Executiu. Aquest és el protocol exigit per tenir garanties d’una 

feina ben feta i cal preveure un termini de cinc anys des de l’ inici del Pla Director fins 

que l’Hospital estigui en condicions de donar serveis. Això si no sorgeixen retards o 

imponderables i un dels punts més importants és determinar dintre del Pla Director 

quina ha de ser la ubicació de les instal·lacions. En aquests moments es treballa amb 

l’ hipòtesi que l’hospital haurà de donar servei a unes 85.000 persones l’any 2.015, 

tenint en compte les noves poblacions adherides i el creixement vegetatiu, i es precisa 

un terreny aproximat de 15.000 metres quadrats. Es preveu un cost total de 30 milions 

d’euros.  Aquestes dades són fruit de l’experiència amb altres centres. Per exemple, el 

nou Hospital de Mollet té una superfície de 22.223 metres quadrats per una població 

de 150.000 persones i ha tingut un cost total de 40 milions d’euros. 

 

Cal agrair al Sr. Gotsens la seva exposició, molt detallada, professional i alhora, 

amena i entenedora. Es va suscitar un debat extraordinàriament obert i participatiu fruit 

del qual n’hem extret unes conclusions interessants de les quals al menys dues 

voldríem fer arribar a la població del Baix Montseny.  

 

En primer lloc és molt important definir on s’ha de construir el nou hospital i creiem que 

aquesta decisió correspon a l ‘Ajuntament de Sant Celoni. Enrere han quedat les 

discussions sobre l’Are i seria bo que les ferides que hagin quedat obertes no 

interfereixin per res en la presa d’una decisió que hauria de ser eminentment tècnica. 

Ens hi juguem massa. S’han de ponderar moltes qüestions com la salubritat, 

l’aïllament, el cost, l’accessibilitat, la proximitat i l’aparcament. Volem fer una crida 

seriosa a les forces polítiques que en aquests moments integren el poder municipal 

perquè en un assumpte com aquest contemplin les opinions donades pels tècnics 

sense prejudicis i amb sentit de responsabilitat.  
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I un altre punt sobre el que volem incidir és el referent a la titularitat del nou Hospital. 

Com hem dit al començament, la titularitat de l’actual  és d’una Fundació 100% local. 

Tot i que en aquests moments és impossible tenir una sanitat acceptable sense la 

col·laboració del Servei Català de la Salut que coordina tota la sanitat pública, seria bo  

 

que es pogués mantenir l’ status actual. No es tracta d’una qüestió de romanticisme 

sinó de poder decidir a nivell de poble i de comarca sobre inversions que poden ser 

vitals per a nosaltres però que difícilment es podrien obtenir si la seva concessió 

depèn d’organismes centralitzats i allunyats, amb problemes urgents sobre la taula i 

sovint condicionats no per la Conselleria de Salut sinó per la d’Hisenda. Serveixi com a 

exemple el nou TAC valorat en més d’un milió d’euros, donat per la Fundació Celex, 

que està al nostre servei des de quasi fa un any i del qual només n’hi ha dos en tot 

Catalunya. Aquest tipus de donacions tan específiques només es poden assolir a base 

d’una acció molt personalitzada i localista. La Fundació no disposa de mitjans 

econòmics per fer front a una inversió de 30 milions d’euros, però seria desitjable 

trobar una fórmula que permetés alhora un servei sanitari eficient mantenint la 

capacitat local de decisió sobre temes que ens puguin interessar.              

 

    Cercle econòmic i social Baix Montseny 

Sant Celoni, 11 de maig de 2009 
 

 

 


