
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA 
D’UNITAT POPULAR DE REUS (CUP) SOBRE EL TANCAMENT D EL 

SERVEI DIÜRN D’URGÈNCIES DEL CAP SANT PERE 
 
 

Des de fa quasi 20 anys, el CAP Sant Pere ha prestat el servei d’urgències al veïnat 
d’una gran extensió de la ciutat. Actualment, el CAP Sant Pere és l’únic que disposa 
d’un servei d’urgències al centre de la ciutat, després del trasllat de l’Hospital Sant 
Joan als afores. 
 
Tanmateix, l’equip professional ha estat reduït en el darrer any, escapçant-lo a un sol 
equip d’atenció (un metge i un infermer), que ha d’assumir la tasca que abans feien els 
companys i companyes retallades. I, fa unes setmanes el CAT Salut va comunicar la 
seva intenció de tancar aquest servei durant el dia, deixant-lo obert només a la nit. 
Fruit de la pressió dels treballadors i treballadores, aquest tancament s’ha posposat 
per al mes de desembre.  
 
El possible tancament d’aquest servei implicaria un greu atac al sistema sanitari de la 
nostra ciutat. Cal tenir en compte, que històricament el servei d’urgències del CAP, ha 
atès fins i tot més usuaris i usuàries que el propi Hospital Sant Joan. 
 
A més, el CAP presta servei a determinats sectors socials, com ara persones 
detingudes o pacients psiquiàtrics especialment, o també a pacients respiratoris o que 
pateixen reaccions al·lèrgiques, tot descongestionant les urgències saturades de 
l’actual Hospital Sant Joan. 
 
Un possible tancament, planteja molts dubtes: qui atendrà els i les usuàries que no 
poden demorar la seva assistència? Com i on s’atendrà la urgència que requereix una 
atenció continuada? Com s’habilitarà un espai reservat a les persones amb crisi 
d’angoixa, que sovint passen hores al servei d’urgències? I, sobretot, com es pensa 
preservar la qualitat i continuïtat assistencial? 
 
El cas de les urgències no és el primer servei que s’ha “retallat” del CAP Sant Pere. 
Aquest CAP està vivint un procés progressiu de desmantellament, que no sols afecta 
als treballadors i treballadores, sinó també als milers d’usuaris i usuàries d’aquest 
centre. 
 
Davant d’aquesta ofensiva, els treballadors i treballadores del CAP han recollit més de 
5.000 signatures d’usuaris i usuàries del servei d’urgències, per tal d’entregar-les al 
responsable del CAT Salut per mostrar l’ampli suport social a aquesta vindicació. 
  
És per tots aquests motius que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
de Reus proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
  



Primer.-  Que l’Ajuntament de Reus insti al CAT Salut a garantir la continuïtat del 
servei d’urgències del CUAP Sant Pere, tant en l’horari nocturn, com en el diürn. 
  
Segon.-  Que l’Ajuntament de Reus insti al CAT Salut a estudiar la recuperació de 
l’equip complert de professionals que prestaven el servei diürn al CUAP Sant Pere 
abans de la reducció del servei.  
 
Tercer.-  Que l’Ajuntament de Reus faci arribar aquest acord a la Junta de Personal del 
CAP Sant Pere. 
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Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular de Reus 


