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18 de juliol del 2011 DIARI DE L’HOSPITALET

Sanidad. La alcaldesa se oponía al cierre del Hospital Dos de Maig

Salut

Canvis d’horari als ambulatoris

El consorcio gestiona también el Hospital General de L’Hospitalet

El Consorcio Sanitario cesa a
Núria Marín como presidenta
Las críticas de los
alcaldes contra los
recortes sanitarios
provocan la decisión
del CatSalut
El Consejo Rector del Consorcio
Sanitario Integral (CSI) ha cesado
de sus cargos a la presidenta y al
caldesa de L’H, Núria Marín, y al vi
cepresidente y alcalde de Sant Joan
Despí, Antoni Poveda, por su des
acuerdo con la decisión del Depar
tament de Salut de la Generalitat de
cerrar el Hospital Dos de Maig.

Ambos alcaldes habían mostra
do reiteradamente su oposición a
las últimas decisiones que ha toma
do el Consejo Rector del CSI que
van en la línea de recortar el gasto
sanitario, lo que podría afectar la
calidad de los servicios de atención
pública que recibe la ciudadanía.
Núria Marín ha manifestado que
“la decisión responde a un cambio
de filosofía de la Generalitat ya que
el anterior gobierno había reali
zado una apuesta decidida por la
proximidad y los municipios”. La al
caldesa añade que “este cambio se
ha concretado en el cese de la pre
sidenta y del vicepresidente y ahora

estos cargos serán ostentados por
otras personas de más confianza
de CiU”.
Marín ha dicho que manten
drá la representación dentro de
este Consell porque, por estatutos,
L’Hospitalet forma parte del CSI y
por tanto “continuaré defendiendo
los intereses de los ciudadanos de
L’H y la necesidad de continuar con
una sanidad pública de calidad”.
El CSI gestiona los hospitales
Dos de Maig de Barcelona, General
de L’Hospitalet y el Moisés Broggi
de Sant Joan Despí. Los dos alcal
des son los únicos representantes
municipales en este organismo. y

El Departament de Salut de la
Generalitat ha iniciat una ordena
ció de l’atenció urgent que s’oferirà
aquest estiu des d’alguns centres
d’atenció primària. Així, el CAP
Rambla Marina sols tindrà especia
listes de 8 a 15h, de dilluns a diven
dres, fins el 31 de juliol i de l’1 al 9
de setembre. El mes d’agost estarà
tancat i els usuaris hauran d’anar al
CAP Just Oliveras. El CAP Gornal,
del 8 d’agost al 3 de setembre, sols
obrirà de 8 a 15h i la resta d’hora
ri els malalts seran atesos al CAP
Amadeu Torner. Els usuaris de Sanfeliu rebran atenció sanitària a l’e

quipament de Just Oliveras del 25
de juliol al 9 de setembre.
D’altra banda, per tal d’adequar
els serveis dels centres amb baixa
activitat, s’ha fet una ordenació
territorial que manté els equips de
professionals i els criteris de qua
litat. Així, des de l’1 de juliol, els
usuaris del CAP la Florida sols
tenen horari de dilluns a diumenge,
de 8.30 a 20.30h i en horari noc
turn han d’anar al CUAP Pura Fer
nández. Al mateix temps, el servei
de medicina de família del CAP
Rambla Marina, des del 18 de juliol
s’ubica al CAP Bellvitge. y

Comunicacions

Tall ferroviari entre L’Hospitalet i Sants
Renfe tallarà el trànsit ferroviari
entre L’Hospitalet i Sants, des del
4 fins al 27 d’agost, per les obres
de cobriment de les vies d’accés a
l’estació de Sants. La línia de Roda
lies R2 procedent de Vilanova aca
barà a Bellvitge. Des d’allà, els usu
aris hauran d’agafar els Ferrocarrils
de la Generalitat (FGC) o la L1 del
Metro. Pel que fa a la R4, la línia de
Vilafranca, acabarà a l’estació de
L’Hospitalet i l’opció és la L1 del
Metro. Quant a la R1, que recorre
la costa fins a Maçanet de la Selva,
els usuaris de L’H hauran d’anar en

metro fins al Clot per agafar el tren.
L’alcaldessa, Núria Marín, i els
tècnics municipals han vetllat per
la repercussió que aquests canvis
tindran pel que fa a l’accessibilitat.
Per això ha instat a Renfe a instal·lar
una rampa a l’estació de Bellvitge,
que no està adaptada. També es re
comana als usuaris amb problemes
de mobilitat que baixin a l’estació de
tren de Cornellà i allà facin la con
nexió amb la línia 5 del Metro, per
què ni l’estació de Renfe de L’H ni
la parada de Metro de Just Oliveras
estan adaptades. y

