
 

 

NOTA DE PREMSA  

 

CiU Gavà reacciona d’immediat en defensa del dispen sari mèdic de Gavà Mar 

 

Davant el neguit de l’AVV de Gavà Mar mostrat a CiU Gavà, pels rumors referents a una 
possible decisió de la Generalitat de Catalunya de tancar durant 3 mesos el dispensari mèdic 
de Gavà Mar i la sospita d’un tancament definitiu, el Regidor i Portaveu del Grup Municipal de 
Convergència i Unió de l’Ajuntament de Gavà, Ramon Castellano, ha engegat d’immediat les 
accions oportunes per aclarir la situació i en el cas, actuar per salvaguardar els interessos dels 
veins de Gavà Mar. 

Donada la situació econòmica que vivim a Catalunya, tant per la crisi internacional com pels 
efectes en la mala gestió del govern tripartit que va estar al capdavant de la Generalitat en els 
darrers set anys, és del tot imprescindible, per salvar l’estat del benestar creat durant més de 
trenta anys, aplicar mesures d’estalvi i de priorització de serveis i no és, com tampoc ho ha de 
ser cap excepció, ni Gavà com a ciutat ni Gavà Mar com a barri. 

Malgrat tot, per llògica i interès, el dispensari de Gavà Mar té una importància vital pel barri i 
així ho ha mostrat sempre CiU Gavà qui, en el seu programa electoral, ha manifestat la 
necessitat, entre moltes altres (com ara una base fixa de policia...), de no només mantenir el 
servei sanitari sinó que a mesura que econòmicament sigui possible, ampliar els seus serveis. 

Així doncs, tant aviat com l’AVV de Gavà Mar ha contactat amb el líder local de CiU, en 
Ramon Castellano, aquest ha emprès els contactes addients per conèixer de primera mà la 
situació real i ha iniciat les gestions polítiques oportunes i necessàries per a que el dispensari 
de Gavà Mar no es tanqui de cap de les maneres. 

Castellano, que ha mantingut converses tant amb polítics del Parlament de Catalunya, com 
del Departament de Salut de la Generalitat, així com de l’Institut Català de la Salut, ha estat 
informat per càrrecs directius dels mateixos que, malgrat no havia cap decisió presa en 
referència al tancament del dispensari de Gavà Mar per a aquest estiu, sí que existia 
aquesta possibilitat per raons de plantilla laboral  davant les vacances.  Ara bé, 
Castellano ha aconseguit finalment el compromís, pe r efecte de les seves negociacions, 
d’evitar el tancament del dispensari mèdic,  reformulant la decisió a adoptar, de manera que 
pugui assumir reducció puntual per horaris però amb la garantia del manteniment de serveis 
mèdics. 

Des de CiU Gavà es celebra aquest resultat i es manté l’atenció en el desenvolupament de 
l’afer així com el compromís de seguir treballant per Gavà Mar. 

Gavà, 9 de juny de 2011 


