
7 NOTES INFORMATIVES
Es va explicar als veïns del poble, que és un Centre de 
Dia, que és l’Abonament Centre de Dia, i que consisteix 
la Llei de la Dependència. 

Tot seguit es va donar a conèixer l’obtenció de 
l’Autorització definitiva, rebuda a l’Ajuntament el dia 3 
d’octubre , i es va informar de les diverses gestions dutes 
a terme per  l’equip de govern en l’empresa GESMED, 
que té signat un Conveni per la gestió del Centre. 

En este punt voldria fer uns aclariments sobre les decla-
racions fetes per l’oposició al voltant d’este tema i a ran 
de l’esmentada xarrada.

En primer lloc, mai ha estat la intenció d’este equip de go-
vern amagar l’esmentada autorització definitiva. Amagar 
les coses no és el nostre estil.

Pareix ser que alguns dels assistents a la xarrada, van 
eixir d’allí amb una percepció errònia, o és que no van 
escoltar el que es va dir, o és que no ens vam explicar bé. 
Perque no volem pensar, que aquests comentaris puguen 
ser malintencionats, de cap manera.

El Grup JNP ja va explicar en nombroses ocasions, du-
rant la campanya electoral la seva opinió al voltant de 
l’oportunitat i la necessitat del Centre de dia o de la Re-
sidència de la 3ª edat en l’àmbit de la nostra població. Es 
van fer tota mena de reflexions i explicacions per defen-

sar la nostra opinió i la nostra postura en aquest tema. I 
creiem que va quedar prou clar. El nostre pensar en este 
moment és el mateix que llavors.

Però com tots sabeu i així ho déiem en el nostre programa 
“el nostre poble és la nostra responsabilitat”.

I què vol dir això?  Doncs, que nosaltres, equip de go-
vern de JNP ens hem trobat en un Centre de Dia gairebé 
acabat i en uns Apartaments acabats a falta de mobiliari, 
l’obra dels quals  encara no estava pagada. I hem hagut 
d’actuar en conseqüència: s’ha demanat un préstec de 
300.000 € per pagar al constructor que s’exclamava molt 
amargament. Des del mes de gener es van anar esmenant 
les deficiències senyalades per Conselleria de Benestar 
Social. En aconseguir l’Autorització definitiva van con-
tinuar les reunions en GESMED. Conjuntament amb esta 
empresa i en els Serveis Socials s’està estudiant la mane-
ra de poder-li treure a este Recurs l’aprofitament social 
que li dóna la seua raó de ser i d’existir.

I per això, ara només falta  l’element fonamental per al 
seu funcionament, i quin és este element? ELS USUARIS.

En este moment les persones que han manifestat el seu 
interés en el Centre de Dia són poques. Però esperem que 
mitjançant l’Abonament Centre de Dia, que confiem siga 
concedit per Conselleria de Benestar a totes aquelles per-
sones necessitades que ho sol·liciten, l’obertura del Cen-


