
  

 

COMUNICADO PÚBLICO DOS GRUPOS MUNICIPAIS 

DA CORPORACIÓN DE CUNTIS 

 

Cuntis, 13 de novembro de 2019 

 

Reunidos este luns día 11 de novembro os voceiros dos tres grupos da Corporación 

Municipal de Cuntis co obxecto de facer seguimento da situación da prestación 

sanitaria no Centro de Saúde logo da reunión mantida a pasada semana co Sr. 

Xerente da EOXI de Pontevedra, acordan facer públicas as seguintes 

consideracións: 

 

 As tres forzas políticas mantemos o compromiso de loitar por unha atención 

sanitaria digna e completa na nosa vila. Lamentamos e acollemos con 

sorpresa as manifestacións feitas públicas polo SERGAS o pasado xoves día 

7 de novembro nas que se afirmaba que os tres voceiros municipais de 

Cuntis ofreceramos unha información “sesgada e parcial” a respecto da 

xuntanza antes referida co Xerente da EOXI. Non podemos aceptar estas 

acusacións e entendemos que para a solución deste conflito é 

recomendable manter posturas de responsabilidade e cordialidade, como 

as que os tres grupos desta Corporación mantivemos ante o Xerente da 

EOXI. 

 

 A información ofrecida polo SERGAS refírese a unha serie de aspectos que 

non eran obxecto do problema que motivaba a reunión: a ausencia de 

facultativos/as para prestar o servizo sanitario en condicións aceptables en 

Cuntis. Valoramos como positivos os anuncios de investimentos feitos pola 

EOXI, pero ningún deles representa un compromiso concreto co Centro de 

Saúde de Cuntis e non poden servir, baixo  ningún concepto, para desviar a 

atención sobre o colapso e as esaxeradas listas de espera que sufre a 



Atención Primaria no Centro de Saúde de Cuntis. Polo tanto, a acusación de 

información “sesgada” non ten cabida xa que ese non era o motivo da 

reunión. 

 Queremos incidir tamén no feito de que a substitución dun facultativo 

durante 4 horas semanais (a única solución aportada ata o momento) non 

é máis que un parche insuficiente e que non resolve o problema. Os tres 

grupos da Corporación Municipal de Cuntis estamos plenamente 

concienciados, e salientamos o consenso neste asunto, de que a EOXI ten 

unha altísima responsabilidade coa poboación de Cuntis e que é a nosa 

función alertar antes de que poidamos ter que lamentar consecuencias 

graves. Instamos de novo a que a SERGAS, no canto de adicarse a verter 

acusacións incertas contra esta Corporación, trate de solventar na medida 

do posible a situación antes da chegada do pico de gripe de decembro. 

 

 Xa por último, PSOE, Partido Popular e Veciñanza, acordamos reiterar unha 

vez máis a solicitude de reunión co Conselleiro de Sanidade para trasladarlle 

en primeira persoa as particularidades do colapso sanitario no concello de 

Cuntis. Nas vindeiras horas tramitaremos esta solicitude, agardando que 

despois de varios anos insistindo, o Sr. Conselleiro teña a ben recibir aos 

representantes dos veciños e veciñas de Cuntis. 
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