Cronologia
Institucional
1932
Posada en marxa de l'Hospital Municipal de Badalona (HMB), amb capacitat per a 24
malalts.
Anys 40
Després de la Guerra Civil l’Hospital està sota la direcció d'una Junta administrativa que
inclou representants religiosos. S'imposa la substitució de les infermeres laiques per
religioses i el centre passa a denominar-se Hospital de Santa María y San José.
Anys 60
Se subscriu un conveni amb la Seguretat Social. L'Estat engega una política sanitària que
inverteix en grans complexos sanitaris i descuida centres com l'HMB, que comencen a ser
deficitaris en resultar obsolets.
Finals 70
La falta de recursos porta l'Hospital a una situació precària. La Taula de Sanitat, constituïda
per organitzacions polítiques i sindicals i entitats ciutadanes, inicia la campanya "Salvem
l'Hospital" per sensibilitzar l'opinió pública sobre la situació del centre. Després del
parèntesi de la Dictadura es constitueixen els ajuntaments democràtics. El nou consistori
badaloní fa una aposta decidida per la continuïtat de l'Hospital.
1981
L'Estat traspassa les competències sanitàries a la Generalitat de Catalunya. Es posa en
marxa un centre de planificació familiar gestionat per l'organització, que evolucionarà cap a
l'actual Centre d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva.
1982
La Conselleria de Sanitat i l'Ajuntament de Badalona firmen uns acords que inclouen el
projecte de reforma i ampliació de l'Hospital, que comença a materialitzar-se l'any següent.
1984
Es constitueix el Consorci Hospitalari de Catalunya, del qual forma part l'HMB.

1985
Es crea la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública de Catalunya, de la qual forma part
l'HMB.
1986
La Llei general de sanitat estableix la universalitat de la cobertura com una de les
característiques bàsiques del sistema sanitari públic espanyol.
1990
Es constitueix l'empresa Hospital Municipal de Badalona SA.
1991
L'empresa inicia l'oferta d'atenció sociosanitària amb l'adquisició de la Clínica del Carme.
1992
Finalitza la reforma i ampliació de l'HMB, que passa a tenir 153 llits. L'Hospital, com a
integrant de la xarxa de centres sanitaris dels Jocs Olímpics de 1992, dóna cobertura
sanitària a les proves de boxa, celebrades a Badalona.
1993
S'inaugura oficialment el nou Hospital.
1994
Després de la constitució de l'empresa Badalona Gestió Assistencial SL, l'organització
comença a prestar assistència primària amb la posada en marxa de l'Àrea Bàsica de Salut
(ABS) Morera-Pomar. En els anys següents incorporarà sis noves ABS.
1999
Es crea la marca d'imatge corporativa Badalona Serveis Assistencials, que engloba les
dues empreses de l'organització.
2000
Es constitueix la tercera empresa de l'organització, Centre Sociosanitari El Carme SA, que
gestionarà l'atenció sociosanitària.
2003
S'inaugura el nou edifici del Centre Sociosanitari El Carme, que disposa de 210 llits i 40
places d'hospital de dia i altres serveis.
2005
Comença a funcionar el Servei d'Atenció Integral a Domicili. Les tres empreses de
l'organització s'unifiquen. Neix Badalona Serveis Assistencials SA: una sola empresa

integral que engloba quatre línies d'atenció (primària, especialitzada, sociosanitària i
domiciliària). BSA aposta per la responsabilitat social adherint-se al Pacte Mundial de les
Nacions Unides.
2006
Es posa en marxa el Servei Integral d'Urgències i Emergències (SINUÉ).
2007
BSA se certifica conforme a la norma SA8000:2001 de Responsabilitat Social Corporativa.
Es transforma així en la primera empresa sanitària de l’Estat amb aquesta certificació. Se
celebra el 75 aniversari de l’Hospital Municipal de Badalona. BSA és escollida per dur a
terme les avaluacions de les situacions de dependència en el territori de Badalona, Santa
Coloma, Montgat, Tiana, Teià, Alella i el Masnou.
2008
Es posa en marxa el nou CAP Martí i Julià.
2010
Es posa en marxa el nou CAP Progrés-Raval, que substitueix el CAP La Riera.
2011
S'obre el Centre d'especialitats Sant Anastasi.
2015
L'equip d'atenció a la salut sexual i reproductiva es trasllada al CAP Gran Sol.
2017
L’Hospital Municipal acull la Unitat d'Expertesa Territorial de Fibromiàlgia i Síndrome de
Fatiga Crònica del Barcelonès Nord i Baix Maresme.
2018
Els serveis i dispositius de Salut Mental i Addiccions s’integren a BSA.
2019
Modernització de l’organització gràcies
desenvolupament de l’Estratègia digital.
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2020
Amb la pandèmia provocada pel Coronavirus-SARS-COV-2, a partir del mes de maig, BSA
posa en marxa el Pla de contingència dual de BSA per fer front l’atenció de la patologia
COVID19 però que també recupera amb garanties de seguretat i progressivament l’activitat
assistencial habitual.

