MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR, CIUTADANS, EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA I EL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA EN RELACIÓ A
L’OBERTURA DE LA RESIDÈNCIA AL CAP HORTS DE MIRÓ

El dia 21 de juliol de l’any 2010, el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Joan Rangel, i
l’alcalde del moment de Reus, Lluís Miquel Pérez, van presidir l’acte de col·locació de la
primera pedra del Centre d’Atenció Primària i Integral al barri Horts de Miró. Aquest projecte
integrava serveis d’assistència sanitaris i socials i estava finançat amb fons estatals amb una
inversió de 5.111.216,24€.
Així doncs, el que es va projectar com el CAPI Reus VI (actualment CAP Reus 4) havia
d’incloure atenció primària (metges, pediatres i infermeres de capçalera), atenció
sociosanitària (centre de dia i residència assistida) i finalment atenció social municipal
(treballadores socials, atenció domiciliària i oficina per a la tramitació de recursos i ajuts).
Havia de tenir una superfície total de 4.785 metres quadrats i constava de planta baixa, 4
plantes pis i una planta soterrani.
L’espai dedicat a l’atenció primària es va habilitar i, des de la inauguració, funciona de forma
normalitzada. Per contra, els equipaments de la residència i del centre de dia (accés des del
carrer Maria Antònia París) resten tancats sense que hi hagi cap notícia de cap actuació al
respecte.
La residència havia de tenir una capacitat de 58 places i el centre de dia de 20 i havien
d’ocupar les plantes 2a, 3a i 4a amb una superfície de 2.731,85 metres quadrats, amb una
terrassa exterior de 100 metres quadrats situada sobre el CAP i accessible des de la planta
segona, que acolliria el programa del Centre de Dia i serveis d’atenció personal, així com les
dependències administratives i d’atenció sanitària del conjunt del recurs social.
Els serveis compresos per la residència i centre de dia incloïen menjador, sala d’estar, aules
de manualitats i motricitat, consulta d’atenció primària, perruqueria i servei de podologia.
Les plantes 3a i 4a havien d’acollir les habitacions de la residència, totes incorporen un bany
adaptat.
Segons paraules de la regidora Montserrat Vilella, aquestes dependències són municipals.
Per tant, estem parlant d’un servei integral que anava més enllà de l’atenció primària quan
va ser concebut i també posteriorment construït. A dia d’avui hi ha en desús totes les plantes
que havien de ser per a la residència i per al Centre de Dia, espais que ho tenen tot habilitat
per entrar en funcionament (tomes, distribució, habitacions, menjador...) més enllà de la
posada a punt i el mobiliari corresponent com ara els llits.

Per altra banda hi ha la greu situació social que vivim a dia d’avui dia que ha deixat en
situació crítica als més febles, entre els qui hi comptem la gent gran, afectada per les
retallades, perquè la seva pensió és sovint l’únic suport de famílies en crisis estructural, fet
agreujat per la manca endèmica de polítiques actives envers la situació social de la gent
gran.

En aquest sentit dues dades estructurals que poden ser indicatives de la situació:
-

A Catalunya les places dites pròpiament públiques no existeixen en matèria de
residències i es conforma un sistema mixt on una mateixa residència –sigui pública o
privada- pot acollir places públiques o bé amb un concert amb l’administració pública.
Els preus varien en funció de la renda però estem parlant de mensualitats que en
alguns casos poden anar dels 1.500 als 2.200€.

-

A Reus hi ha una llista d’espera de places concertades per entrar a les residències
que arriba a les 200 persones, mentre que al Baix Camp s’enfila a un global de 300
persones en espera al conjunt de la comarca.

No estem parlant d’un cas particular o una casuística concreta, estem parlant d’un servei
públic projectat en el seu moment, que es va construir amb un plantejament estratègic de
futur i que havia de donar servei a Reus i a la comarca, que va suposar un cost elevat i que
incomprensiblement resta buit sense cap mena d’ús.

Per tots aquests motius, els grups municipals de la CUP, Ciutadans i PSC proposen al Ple de
L'Ajuntament de Reus l'adopció dels següent ACORDS:
1. Que l’Ajuntament de Reus notifiqui a la Conselleria de Benestar Social aquesta moció
per tal que emprengui les accions necessàries per obrir el Centre de Dia i la
residència del CAPI Horts de Miró, projectats inicialment.
2. Que l’Ajuntament de Reus insti a la Generalitat a què la gestió, un cop obert, la realitzi
un operador públic.
3. Desenvolupar i aprofundir en l’atenció social municipal en coordinació amb els centres
d’atenció primària, de manera que impliqui a treballadores socials, atenció domiciliària
i d’oficina per tramitar recursos i ajuts.
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