Condol del Govern de les Illes Balears per la mort del doctor Gabriel Oliver
Capó
El president Jaume Matas, en nom del Govern de les Illes Balears, va
expressar ahir les seves condolences a la família del doctor Gabriel Oliver
Capó, que va morir a conseqüència d'una llarga malaltia.
La dilatada i prestigiosa trajectòria professional del doctor Oliver Capó va
estar molt lligada a l'Administració autonòmica, de la qual hi va formar part
com a conseller de Sanitat i Seguretat Social des de 1983 fins a 1993.
Durant aquest període va destacar per la seva professionalitat i la seva
vocació de servei públic en la gestió sanitària, deixant al seu pas una
empremta inesborrable.
En aquest sentit, va promoure iniciatives que van marcar un abans i un
després en la política de salut pública d'aquesta comunitat:
-

Va impulsar l'elaboració del Pla Director d'Ordenació Sanitària de la
CAIB;
Va impulsar la creació del Servei Públic de Salut.
Durant la seva gestió va ampliar i remodelar l'hospital Joan March.
Com a conseller també es va implicar en la lluita contra les drogues.
La seva preocupació pel benestar social de la comunitat va quedar
reflectida en l'aprovació de la Llei d'Acció Social, creant una xarxa de
residències per a la gent gran i el centre de minusvàlids profunds de
Son Tugores.

La vessant professional del doctor Oliver Capó, no obstant això, és àmplia i
variada. Brillant va ser també el seu període (1994 - 2000) com a president
del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears demostrant, una vegada
més, una versatilitat i una dedicació inusuals que, en el conjunt de la seva
carrera el van fer mereixedor de:
-

la Medalla d'Or de la UIB (2003), que premiava aquests mèrits
excepcionals; i, un any després,
el Premi Ramon Llull, en reconeixement de la seva prestigiosa feina en
el camp de la Medicina, de la investigació científica, de la docència i
de la gestió de la salut pública.

