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Denuncien «desatenció» sanitària als
barris de Ponent de Tarragona
Una quarantena de veïns s'han concentrat aquest divendres al vespre davant del
CAP La Granja per pressionar a la Generalitat perquè inverteixi en el centre de
salut | El president de l'AAVV La Granja ha fet acte de presència per protestar
contra els organitzadors, en una picabaralla breu

Veïns, davant del CAP La Granja, aquest divendres al vespre. | Josep M. Llauradó

Desenes de veïns s'han concentrat aquest divendres al vespre davant del Centre d'Atenció Primària
(CAP) de la Granja, a Tarragona. Segons ha assenyalat Manuel Corujo Carmona, membre de la
Comissió de veïns dels barris de Ponent, pateixen "desatenció" sanitària des de la tornada del
confinament, quan el Departament de Salut va optar per canviar radicalment el model fent que
els usuaris haguessin de demanar cita per telèfon, evitant al màxim les consultes als CAP.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=9uZW3z72gRI
Antonio Peco, president de l'AAVV de la Floresta, ha detallat que el passat 9 de setembre els
organitzadors d'aquestes protestes -cada divendres a les 18.30 hores i que es van aturar al mes
d'agost- es van reunir amb l'alcalde, Pau Ricomà, la regidora de Serveis socials Carla Aguilar i el
regidor d'Urbanisme, Xavier Puig, per traslladar-los el neguit al voltant del CAP de referència de
tots els barris de Ponent.
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En aquesta trobada, l'Ajuntament els va assegurar que aviat arribarien noves línies telefòniques una de les queixes dels usuaris és la dificultat per poder tan sols parlar amb alguna persona del
CAP per telèfon- i que, pel que fa a l'ampliació, del centre, l'únic que faltava era un projecte per
part de la Generalitat per tirar-la endavant. "Primer vam tenir l'ambulatori del carrer Ebre,
després ens van fer aquest CAP, i ara aquest també se'ns ha quedat petit", ha lamentat Peco.
[noticia]38082[/noticia]
Les concentracions se succeiran cada divendres i esperen obtenir més informació per part de
l'Ajuntament i del Departament de Salut. A banda de més personal, reivindiquen tornar al model
d'atenció primària anterior: "Ens han d'atendre presencialment, ara fan el triatge per telèfon",
explica Corujo. Juntament amb ells hi ha els veïns de Bonavista
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/38399/centenar/veins/reclamen/recuperar/serveis/al
/cap/bonavista?fbclid=IwAR05nYrkr3C59SSHpVe1o3Dk1e7hEIX6oSbpok8Tq_EfOAhbplE3Iu37W0) , que protesten els dijous també davant del seu CAP. De moment, en cap altra
zona de la ciutat ni del Camp de Tarragona s'estan convocant concentracions similars.
[noticia]38399[/noticia]
El president de l'AAVV La Granja renya els organitzadors
En un moment de la concentració, Francisco Rosillo, el president de l'AAVV La Granja -barri on
s'estava organitzant la protesta-, s'ha dirigit als assistents de la convocatòria per dir-los que
aquella no era la manera de reivindicar millores per al centre de salut. Segons ha explicat, ja s'hi
estava treballant des de l'entitat veïnal i també des del Departament de Salut. Rosillo s'ha
emportat crits de "fora, fora" quan Corujo ha agafat el micròfon i ha dit que li hauria de fer
"vergonya" oposar-se a una protesta veïnal en defensa de la sanitat pública. L'incident no ha
anat a més, ja que el mateix president ha marxat en cotxe.
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