Benvolguts i benvolgudes,

Em plau comunicar-vos que el 3 de maig ha entrat en funcionament el Centre d’Urgències
d’Atenció Primària (CUAP) Maresme per donar servei al Maresme Central.
El nou CUAP està situat a Mataró, al costat del Centre d'Atenció Primària El Maresme, amb entrada
pel Passatge Antoni Díaz Conde, cantonada amb el Camí del Mig. Es tracta d’un espai nou, de
550 m2, obert 24 hores, tots els dies de l’any i donarà servei a la ciutadania dels municipis
següents: Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac,
Dosrius, Mataró, Òrrius, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç
de Montalt, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.
En aquest centre, gestionat per l’Institut Català de la Salut, s’hi atenen les urgències de baixa i
mitjana complexitat de medicina general i pediatria. També s’hi pot fer la valoració i primer
tractament de les urgències de més complexitat (fins a la derivació a l’hospital) i procediments
programats d’infermeria (cures i injectables) en dies festius. A més, compta amb radiologia i servei
d’analítica urgent.
Amb la posada en marxa d’aquest nou equipament, es dona resposta a les demandes d’atenció
urgent de la població i es continua avançant per assolir l’objectiu que l’atenció primària a Catalunya
continuï sent capdavantera en qualitat i innovació. Disposar d’aquest nou dispositiu d’urgències
d’Atenció Primària ens permet enfortir el Sistema de Salut de Catalunya per tal que doni resposta
a les necessitats de tota la ciutadania i que els i les professionals de la salut puguin ser el màxim
de resolutius.
Si teniu alguna consulta o dubte al respecte, teniu a la vostra disposició el telèfon 061 Salut
Respon, que funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

Amb la voluntat d’oferir el millor servei per garantir el dret a la salut de totes les persones, us envio
una cordial salutació.

Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut
Barcelona, 3 de maig de 2021

