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Gavà, 27 de març de 2007 
 
COMUNICAT I CONVOCATÒRIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
Esquerra aconsegueix el compromís consensuat de millorar 
el Centre de Salut de Gavà Mar 
El Parlament en va aprovar el passat 22 de març una resolució, i ara Esquerra-
Gavà demanarà que s’amplïin aviat les seves instal·lacions 
 
El passat 22 de març, la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya va aprovar per 
unanimitat una resolució en què s’insta el govern de la Generalitat a: 
 

1) Estudiar la possibilitat d’ampliar les hores d’assistència d’infermeria per a realitzar 
visites de seguiment del nen sa al consultori de Gavà Mar si des del punt de vista es 
creu necessari i justificat; 

2) Iniciar converses amb l’Ajuntament de Gavà, titular del Centre de Serveis on està ubicat 
el Consultori municipal, per explorar la possibilitat d’ampliar l’espai físic del centre 
sempre que es garanteixin les condicions de funcionalitat necessàries per desenvolupar 
correctament l’activitat assistencial. 

 
Segons explica el portaveu d’Esquerra a l’Ajuntament de Gavà, Marcel·lí Reyes, «la proposta 
va ser elaborada per Esquerra-Gavà, i ben aviat ens posarem en contacte amb el govern 
municipal perquè en faciliti l’ampliació, ja que el consultori està ubicat en dependències 
municipals». En aquest sentit, Reyes explica que «l’ampliació podria passar per destinar a nous 
consultoris els actuals vestidors que hi ha a la planta baixa, que estan molt desaprofitats, i ho 
estaran encara més quan entri en servei la nova escola de primària del barri». 
 
El text d’aquesta resolució va ser proposat per Esquerra per tal de transaccionar una proposta 
de l’oposició. La defensa constructiva feta pel diputat d’Esquerra Uriel Beltran, va ser decisiva 
per convèncer el govern de la Generalitat i l’oposició d’aprovar-la per consens. A partir d’ara, els 
tècnics determinaran com s’ha de concretar aquest increment d’hores assistencials i s’iniciaran 
els contactes amb l’Ajuntament per ampliar l’actual consultori, millorant per tant les seves 
prestacions sanitàries. 
 
Reyes ha demanat a la ciutadania «que es fixi en què, al marge que la proposta original 
provenia de l’oposició, el resultat final, l’aprovació, és fruit del treball que Esquerra ha realitzat 
per unificar les voluntats del govern i de l’oposició. És a dir, Esquerra ha fet valer la seva 
influència al govern, per mirar de solucionar i resoldre els problemes del barri». Per a 
l’alcaldable d’Esquerra-Gavà, «aquesta feina de mediació evidencia que la feina dels polítics és 
determinant per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, i que el consens és una fórmula 
més habitual del que sembla, contràriament als enfrontaments, contradeclaracions i soroll 
mediàtic que sovint és l’únic que surt a la premsa». 
 
 
Compareixença davant dels mitjans de comunicació 
 
Per informar més àmpliament d’aquest tema, el proper dijous dia 29 de març a les 17.30 h 
els mitjans de comunicació podran entrevistar el portaveu d’Esquerra, Marcel·lí Reyes, davant 
del Centre de Salut de Gavà Mar, situat a l’edifici de serveis del barri (c/ Tallinaires, 55). 
 
Per contactar: Marcel·lí Reyes, 659 76 32 58 (mòbil), 93 638 30 87 (casa). 
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