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Gavà, 6 de maig de 2008 
 
 
COMUNICAT i CONVOCATÒRIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ  
 
 
Esquerra-Gavà demana que el tercer ambulatori de la ciutat 
se situï a Gavà Mar, i no al Pla de Ponent 
El PSC s’hi nega i assegura que «els mòduls de població per adjudicar 
nous ambulatoris són de 25.000 habitants i Gavà ja cobreix la quota» 
 
En el transcurs del Ple Municipal del passat 30 d’abril, Esquerra Republicana va 
demanar que el tercer ambulatori de la ciutat se situés al barri de Gavà Mar, i no al Pla 
de Ponent. La proposta es va fer davant la constatació que, enguany, caduca una de 
les concessions privades d’uns terrenys públics a la zona de Gavà Mar, que serien 
adequats per acollir aquest equipament sanitari. El regidor portaveu d’Esquerra a 
l’Ajuntament de Gavà, Marcel·lí Reyes, va argumentar que «creiem que el prioritari és 
resoldre les mancances d’atenció sanitària dels ciutadans actuals, abans que fer 
equipaments per als hipotètics nous residents i, en aquest sentit, recollim les 
aspiracions dels ciutadans de Gavà Mar, que s’han queixat reiteradament de la 
insuficiència del l’actual consultori mèdic del barri. A més, els terrenys públics per 
ubicar-lo ja hi són, i enguany queden disponibles». 
 
Reyes explica també que «inicialment, el tercer ambulatori de Gavà tenia uns terrenys 
reservats pel planejament urbanístic al barri de les Bòbiles, però el PSC no va vacil·lar, 
tot i els advertiments de l’oposició, a requalificar aquest sector per eliminar qualsevol 
possibilitat que s’hi construís, i d’aquesta manera justificar la “necessària” ubicació del 
tercer ambulatori a la nova urbanització del Pla de Ponent». Segons Marcel·lí Reyes, 
«el govern local i les immobiliàries intenten justificar la necessitat del pla urbanístic 
amb l’excusa que permet fer-hi nous equipaments per a la ciutat, davant la constatació 
que la majoria ciutadana encara està en contra del projecte urbanístic del Pla de 
Ponent, que pretén urbanitzar les 200 hectàrees actualment de bosc i conreus que 
actuen de cinturó verd entre Gavà i Castelldefels». Però, a judici de Reyes, «durant el 
Ple Municipal, el PSC va fer evident la fal·làcia dels seus arguments, en deixar clar que 
el nou ambulatori no estaria destinat a cobrir les necessitats dels actuals gavanencs, 
sinó que es dedicaria a atendre els veïns que vindran a viure a la nova urbanització». 
 
De fet, el PSC va negar-se a prendre en consideració la proposta d’Esquerra d’ubicar 
el tercer ambulatori de la ciutat a Gavà-Mar amb l’afirmació que «els mòduls de 
població per adjudicar nous equipaments són de 25.000 habitants per ambulatori i 
Gavà ja cobreix la quota», cosa que contrasta amb les reiterades queixes sobre la 
insuficiència dels ambulatoris actuals realitzades per diverses entitats veïnals de Gavà. 
 
 
Compareixença davant dels mitjans de comunicació 
 
Per tal d’ampliar la notícia i respondre a les preguntes que se li puguin plantejar, el 
regidor Marcel·lí Reyes compareixerà el proper dijous, dia 8 de maig, a les 17.30 h, al 
davant del restaurant “La Taverna del Mar”, al carret de Calafell, 25-27. El punt de 
trobada és la Plaça de Jaume Balmes, davant del nou edifici de l’Ajuntament de Gavà. 
 
Per contactar prèviament: Marcel·lí Reyes, 659 76 32 58 (mòbil), 93 638 30 87 (casa). 
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