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Un centenar de veïns reclamen
recuperar els serveis al CAP de
Bonavista
Les principals reivindicacions se centren en millorar la comunicació per telèfon,
comptar amb Urgències les 24 hores o més personal

Veïns de Bonavista, avui al vespre, durant la protesta davant del CAP del barri. | Josep M. Llauradó

La Rambla de Bonavista, al carrer Set, ha tornat a esdevenir un dijous més un lloc de trobada
per als veïns del barri per reivindicar millores en el servei del seu Centre d'Atenció Primària (CAP).
Es tracta de la primera protesta després d'una aturada durant el mes d'agost, i és que des de la
tornada del confinament l'Associació de Veïns ha impulsat una campanya de reclamacions -ja en
porten més de 150- davant del canvi de model arran de la pandèmia.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=YthswvdPADk
Inicialment, les convocatòries s'havien de reprendre dijous passat, dia 10, però l'entitat veïnal va
voler evitar apropiacions partidistes
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/38302/aavv/bonavista/suspen/protestes/al/cap/conv
ocatoria/vox) . D'aquesta manera, des d'avui, cada dijous els veïns sortiran al carrer per reclamar
més línies telefòniques per atendre les demandes dels usuaris, més personal (concretament, 3
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infermeres, 1 pediatra i 2 metges) i servei d'Urgències les 24 hores. Es tracta de reivindicacions
compartides amb usuaris de la Canonja, municipi veí que ara per ara té el seu CAP de referència
en aquest barri tarragoní.
Loli Gutiérrez, presidenta de l'Associació de Veïns, ha explicat que demà mateix ha de rebre una
trucada del Departament de Salut per indicar-li dia i hora de reunió amb el delegat territorial,
Ramon Descarrega, i traslladar així les queixes dels veïns.
Alhora, ha demanat incrementar el nombre de reclamacions: "Som 9.000 veïns, amb 100 o 200
no fem res", ha lamentat. Malgrat que no es traslladin en l'àmbit formal, són nombroses les queixes
dels usuaris tant al carrer com a les xarxes socials sobre el canvi de funcionament de l'atenció
sanitària primària, a causa de la dificultat per aconseguir una cita amb el metge de capçalera. En
alguns casos, ja s'han començat a formar cues davant dels centres de salut
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/38383/exteriors/dels/cap/tarragona/amb/cues) ,
malgrat que la voluntat del Departament de Salut sigui amb aquestes mesures evitar els contagis
de coronavirus.
D'aquesta manera, doncs, prop d'un centenar de veïns s'han manifestat aquest dijous mantenint
les distàncies de seguretat. Tal com ja ha passat en altres protestes a la ciutat, el terra comptava
ja amb diversos punts de col·locació per als manifestants per mantenir aquestes distàncies.
[noticia]38383[/noticia]

El CAP de Bonavista, al carrer Set. Foto: Josep M. Llauradó
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