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CAP Marina. El conseller de Salut descarta els metges de capçalera i proposa especialistes

Els veïns es
reuneixen
finalment
amb Boi Ruiz
metrà millorar els espais, ampliar la
car
tera de serveis concentrant recursos i gestionar més adequadament les necessitats de rehabilitació
dels veïns de L’Hospitalet”, segons
s’explica en un comunicat difós per
la Conselleria que no parla dels metges de capçalera. Entre els nous
serveis que s’inclouran destaca el de
reeducació del sòl pelvià per a la in
continència d’orina i la rehabilitació
respiratòria.
El conseller també va manifestar
als veïns la voluntat del Depar
ta
ment de Salut de prioritzar a L’Hos
pitalet la implementació d’un pro
grama adreçat al pacient crònic complex i/o amb dependència per tal

Breus
La ciudad estrena
puntos de recarga para
vehículos eléctricos
En L’H estos 14 puntos se han
instalados en los aparcamientos
municipales de la plaza del Mercat de Collblanc y en las Vidreries
Llobregat, que combinan sistema
de rotación y pupilaje. La iniciativa
es del Consell Comarcal del Barcelonès. y

PxC denuncia una
agresión al concejal
Alberto Sánchez

El CAP de la Marina es perfila com un centre
de rehabilitació i per a malalts crònics, sense
metges de capçalera com exigeixen els usuaris
El conseller de Salut, Boi Ruiz, es va
reunir el passat 2 de maig amb representants de l’Associació de Veïns
de Bellvitge per abordar les noves
mesures d’ordenació que la Generalitat ha decidit aplicar a l’equipament sanitari de la Marina, on ja fa
més de 6 mesos romanen acampats
un grup d’usuaris per exigir el retorn
dels serveis ambulatoris.
Boi Ruiz va informar els veïns i la
tinenta d’alcalde de Benestar i Famílies, Dolors Fernández, que la remodelació del CAP Marina la presentaran als usuaris durant el mes de
maig i inclourà el trasllat i l’ampliació
de l’actual servei de rehabilitació de
L’Hospitalet. “La nova ubicació per-

El edil estaba en el barrio barce
lonés del Clot cuando, según
PxC, fue agredido por una veinte
na de violentos armados con objetos que salían de un local oku
pado. Sánchez tuvo que ser atendido en el Hospital de Sant Pau. y

Veïns de Bellvitge el passat mes de març davant la Conselleria de Salut

de millorar la seva qualitat de vida.
Roque Fernández, nou president
de l’AV Bellvitge, ha manifestat al
L’HOSPITALET que un cop rebin la
informació sobre aquests projectes,
decidiran en assemblea si aixequen

el campament. “Si no hem de tenir
metges de capçalera, com a mínim
que tinguem especialistes, però no
m’atreveixo a dir si donarem suport
a les propostes de la Conselleria o
continuarem la lluita”, diu. y

El Parc Científic de
Terrassa se incorpora
al BiopoL’H
Las dos instituciones se comprometen a realizar iniciativas conjuntas en los ámbitos científico,
docente y de promoción empresarial. Así, el proyecto Orbital 40
de óptica y fotónica de Terrassa
se suma al BiopoL’H. y

Fòrum. L’alcaldessa es reuneix amb el conseller Mena, que ha convidat a L’H l’associació empresarial AEBALL

Núria Marín reclama mantenir les polítiques per
fomentar l’ocupació en els pressupostos generals
L’alcaldessa Núria Marín ha demanat al conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, un esforç de les administracions per man
tenir les polítiques de foment de
l’ocupació després de la disminució
de la partida dedicada a aquesta
matèria en els pressupostos generals de l’Estat.

Mena va pronunciar una conferència a L’Hospitalet convidat per
l’associació empresarial AEBALL, i
es va reunir prèviament amb l’alcaldessa. Marín va explicar que “hem
parlat de la situació econòmica i
l’afectació a les polítiques actives
d’ocupació, sobre com les decisions que prenem les administracions
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afecten la ciutadania”. Per la seva
part, Mena va afirmar que “la reducció de les partides econòmiques
decretades pel Govern central posen en perill les tasques que fan la
Generalitat i els ajuntaments” .
L’alcaldessa també va reclamar
que la Generalitat acceleri la construcció de la L9 del Metro. y

Núria Marín, el conseller Mena i Manuel Rosillo, president d’AEBALL

