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- Nota de premsa -

S’inaugura l’Hospital Sociosanitari de Mollet
Aquesta setmana, el president de la Generalitat, Artur Mas, el conseller de
Salut, Boí Ruiz, l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs i el president de la
Fundació Sanitària de Mollet, Martí Fabré van inaugurar oficialment el nou
Hospital Sociosanitari de la ciutat.

Aquest nou equipament es conseqüència de la remodelació de l’antic Hospital
de Mollet i en conserva l’estructura principal. El nou hospital dona cobertura a
la població de sis municipis del Vallès Oriental i dos del Vallès Occidental,
oferint assistència integral a unes 150.000 persones.
En el marc d’aquesta inauguració, el president de la Generalitat, Artur Mas, va
posar com exemple la remodelació portada a terme a l’Hospital Sociosanitari i
va defensar la col·laboració entre els poders públics i la societat civil, una
col·laboració vital per poder oferir un bon servei a la ciutadania.
Per la seva banda, l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, va remarcar que “com
alcalde em sento molt orgullós de la fortalesa que té aquesta ciutat, una
ciutat en la que treballem tots plegats” i amb la inauguració d’aquest nou
equipament “hem unit esforços amb un objectiu comú que ha estat donar
el millor servei públic sanitari a Mollet i als municipis del nostre entorn”
D’altra banda, Josep Monràs, destacar l’estreta col·laboració de la Fundació
Sanitària de Mollet amb el consistori i el compromís de la Generalitat amb
aquest projecte. Les idees són importants però més les persones que ho fan
possible. Finalment, l’alcalde de la ciutat va demanar al president de la
Generalitat, Artur Mas que tingui consciència de la situació de la ciutat de
Mollet: “Mollet està molt penalitzat per la crisi i pel deute, perquè és una
ciutat que ha anat construint tot un seguit de serveis públics per voluntat
i convicció”.
Després de la inauguració del nou Hospital Sociosanitari, el president de la
Generalitat, acompanyat de l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs es van
traslladar a l’Ajuntament on el president va saludar a la Corporació.
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