
 
 
 
 

NOTA DE PREMSA 
23 de juny de 2011 

 
 
L’alcalde, Joaquim Balsera, rebutja la retallada dels 

serveis sanitaris públics que la Generalitat aplicarà a 

partir del 4 de juliol a Gavà 
 
A partir d’aquesta data, s’eliminarà el servei d’urgències del CAP 1 (Riera de Sant 

Llorenç) i el dispensari de Gavà Mar  

 

Aquest matí, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha comunicat a 

l’alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, la concreció de les retallades, que en matèria de salut, 

aplicarà a Gavà. Aquestes retallades es concreten en l’eliminació del servei d’urgències al 

CAP I i el tancament del dispensari de Gavà Mar, ambdues amb efecte a partir del 

proper dia 4 de juliol. A partir d’aquesta data, Gavà deixarà de disposar, per tant, dels 

servei d’urgències al CAP I i Gavà Mar perdrà el serveis de salut que fins ara venien 

prestant-se al Centre Cívic. 

 

L’alcalde  de Gava, Joaquim Balsera, ha manifestat el seu “desacord frontal a aquesta 

decisió que aprofundeix en la política de la Generalitat de retallar allò que 

configura l’essència del nostre sistema de benestar, la salut”. 

 

Cal recordar que aquesta retallada se suma a les que afecten l’Hospital de Viladecans, 

hospital de referència per als gavanencs i les gavanenques, on fins a data d’avui s’han 

tancat tres quiròfans i una trentena de llits i on les dates per a les obres d’ampliació de 

l’hospital no tenen concreció. Unes obres que compten amb un projecte executiu que 

l’anterior executiu català ja havia aprovat. 



  

L’alcalde pregunta obertament al govern de la Generalitat “per què no s’ha plantejat 

suprimir d’altres serveis no tan essencials que no influeixen en la vida 

quotidiana dels ciutadans i ciutadanes”. 

 

Tanmateix Balsera ha insistit que “l’Ajuntament de Gavà també s’ha vist oblidat a 

reduir el seu pressupost dràsticament en els darrers anys sense vulnerar en cap 

cas el compromís social del nostre govern”. 

 

En aquests moments, l’alcalde Joaquim Balsera ha comunicat a tots el representants de 

les diferents associacions de veïns la decisió del Departament de Salut de la Generalitat 

de Catalunya i els ha convidat a mantenir una reunió per tal d’informar-los d’aquestes 

mesures. Tanmateix, Balsera també desconfia de la continuïtat de les obres del CAP III 

de Gavà, projectat al barri de Ponent i manifesta que “s’ha incorporat una esmena als 

pressupostos de la Generalitat representada pel grup del PSC  al Parlament, 

respecte la construcció d’aquest CAP i el nou IES Bruguers”. 

 


