CONVOCATÒRIA DE PREMSA
El veïnat de Begues, Castelldefels, Gavà, Sant Climent i
Viladecans es tancarà demà 24 hores a l’Hospital de
Viladecans per a aturar el seu progressiu
desmantellament
Cornellà de Llobregat, 17 de juny.- Davant de la mutilada del finançament públic que
ha patit l’Hospital de Viladecans, i l’aposta política del Departament de Salut de
desmantellar-lo progressivament per a incrementar l’activitat dels nous centres
assistencials concertats de la comarca, les diferents associacions veïnals i
federacions dels cinc municipis afectats – Begues, Castelldefels, Gavà, Sant
Climent de Llobregat i Viladecans, i que integren la Plataforma en Defensa de
l’Hospital de Viladecans i la Salut Pública, convoquen una CONCENTRACIÓ –
TANCAMENT de 24 hores des del dimarts 18 a les 19 hores fins el dia següent al
Servei d’Urgències de Centre Hospitalari.
Aquest acte de denúncia i protesta vol coincidir amb la reunió de “retorn” que està
prevista a les 19 hores del dimecres, entre el Conseller de Salut, Sr. Boi Ruiz, i els
alcaldes dels cinc municipis afectats, en la qual està agendat aclarir quins són els
principals canvis al mapa territorial assistencial de l’anomenada àrea “Delta Llobregat”,
així com quina serà la cartera de serveis d’aquest hospital de referència.
La concentració veïnal finalitzarà amb una roda de premsa dels alcaldes dels cinc
municipis afectats al mateix centre hospitalari, on els batlles explicaran les novetats
de l’encontre amb el Conseller de Salut.
Per a més informació: Declaracions del president de la FAVBaix, Gregori Sánchez al
telèfon 600 336 013.

La Federació Comarcal d’Associacions Veïnals del Baix Llobregat (FAVBAIX) va ser creada a l’any 1987 i
aglutina 77 associacions i federacions veïnals de la comarca.

Acte:
Dia i Hora:
Lloc:

CONVOCATÒRIA PER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
CONCENTRACIÓ – TANCAMENT 24 HORES
Dimarts 18 de juny (19h) - dimecres, 19 de juny (20:30 h)
HOSPITAL DE VILADECANS

