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MOCIÓ QUE PRESENTA EL COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE 
TARRAGONA PER LA POSADA EN MARXA D'UN CUAP (CENTRE 
D'URGÈNCIES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA) A LA CIUTAT DE TARRAGONA. 

 

Exposició de motius: 

 

Tal com es diu a la web del Departament de Salut, l'atenció urgent és 
un dels serveis més visibles que ofereix qualsevol sistema sanitari 
públic. Per la seva naturalesa de demanda de salut més o menys 
abrupta i el grau d'incertesa que pateix el ciutadà quan consulta, la 
qualitat del servei i la percepció que en té la persona prové d'una suma 
molt específica entre la capacitat de resolució, la seguretat clínica, el 
tracte interpersonal, la gestió del temps i el confort. Atesa la proximitat 
dels serveis d'atenció a la demanda urgent, la seva qualitat és un dels 
principals factors generadors de confiança en el sistema sanitari d'un 
país i modula l'ús que la ciutadania fa d'aquests serveis. 

L’actual realitat sociodemogràfica amb la població cada vegada més 
envellida i amb majors desigualtats econòmiques alhora que amb els 
canvis en les necessitats de salut de la població, han portat a un 
augment de la utilització dels serveis d’urgències. Aquest context fa 
necessària l’adaptació dels serveis d’atenció continuada i urgent, 
organitzats a través d’una xarxa integrada que permeti donar resposta 
efectiva a les necessitats de la població. 

El Departament de Salut i el Servei Català de la Salut, seguint el mandat 
del Pla de Govern, van considerar una prioritat estratègica la necessitat 
d’ordenar l’atenció continuada i urgent a Catalunya, així sorgint l’any 
2017 el Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (d’ara en endavant 
PLANUC). El Pla proposa un procés de transformació de la xarxa 
profundament complex per la multiplicitat d’actors que hi intervenen i 
obligatòriament progressiu per la necessitat que implica de reorientar 
els dispositius que l’integren amb un únic objectiu: fer de les persones, 
amb els seus valors i les seves expectatives, l’autèntic centre de gravetat 
de la xarxa d’atenció urgent i continuada del sistema de salut català. 

A la ciutat de Tarragona, l’atenció urgent recau sobre els hospitals de la 
ciutat, Santa Tecla i Joan XXIII i d’ençà la publicació del PLANUC no s’ha 
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fet cap canvi en la organització de l’assistència urgent ni s’ha obert cap 
tipus de dispositiu que permeti l’atenció de la patologia de menor 
complexitat fora de l’àmbit hospitalari. El centres d’atenció primària 
tenen un horari obertura limitat i tants sols en el barri de Torreforta es 
manté un dispositiu obert 24 hores, que no té les prestacions que ha de 
tenir un CUAP (CENTRE D'URGÈNCIES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA). 

 

Els usuaris són perfectament conscients que no totes les patologies 
sobrevingudes necessiten una atenció complexa com la que es dona 
en els hospitals, i donen gran valor a la proximitat i la rapidesa que pot 
oferir una atenció en un Centre d'Atenció d'Urgències de Primària 
(CUAP) del qual la ciutat no disposa. Per altra banda, els serveis 
d'urgències dels hospitals que estan ara col·lapsats per un nombre 
creixent de demandes urgents es podrien dedicar bàsicament a aquells 
pacients que requereixen de més tecnologia i tractaments complexos 
per resoldre les seves patologies. 

Un CUAP proper al pacient el tenen ciutats com Lleida, Girona, però 
també Reus, Salou i Cambrils, en canvi, els ciutadans de Tarragona han 
d'anar sempre als centres hospitalaris per resoldre qualsevol patologia 
sobrevinguda que requereixi consulta mèdica, lluny del que aconsella 
el PLANUC, que és resoldre les urgències en el dispositiu adient segons 
la seva complexitat. Un espai cèntric i proper al ciutadà amb vocació de 
ciutat seria sens dubte aquest espai segur, confortable i resolutiu que 
el PLANUC proposa. 

Des del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona considerem que és 
necessària la posada en marxa d'un CUAP a la ciutat per avançar en la 
implementació del PLANUC. És una mesura imprescindible per 
garantir que, cada cop més, la xarxa sanitària posi les persones ateses 
al centre, una orientació fonamental cap al pacient que busca atendre'l 
en la seva individualitat. A més, també suposa una millora en la línia de 
cuidar als que cuiden, el personal sanitari, que ha estat i està a primera 
línia durant aquests anys i mereixen que invertim en la seva qualitat de 
vida i millora del seu entorn de treball amb uns circuits d'atenció que 
evitin la pressió assistencial actual.  
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Amb un CUAP, situem Tarragona al nivell de molts altres municipis que 
ja compten amb aquest equipament i seria una mesura clau per poder 
descongestionar el servei d'urgències i millorar l'atenció sanitària a les 
persones de forma significativa a la ciutat. 

 

 

És per aquest motiu que el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona 
demana al Ple Municipal de l’Ajuntament de Tarragona que s’aprovin 
els següents ACORDS: 

 

 

PRIMER.- Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
a la posada en marxa d'un CUAP a la Ciutat de Tarragona. 

 

SEGON.- Notificar aquest acord al Delegat del Govern de Tarragona, a 
la Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a tots els grups del 
Parlament de Catalunya i a la resta d’administracions implicades. 

 

 

 

 

Tarragona, a 7 de juliol de 2022 

 

 

 
 


