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NOTA DE PREMSA  
 

Reus, 13 de gener de 2020 

 
El nou Centre MQ Reus obrirà les seves portes la 
segona quinzena d’abril  
 
 

El nou Centre MQ Reus, situat a les dependències de l’Hospital Antic del carrer de Sant Joan 

(edifici de consultes externes), obrirà les seves portes la segona quinzena d’abril, la qual cosa 

permetrà repartir l’activitat entre les noves instal·lacions a l’Hospital Antic i les actuals a l’edifici 

del carrer Gaudí.  

 

Així doncs, l’activitat del nou centre quedarà distribuïda de la manera següent: 

 

Noves instal·lacions a l’Hospital Antic 

A les noves instal·lacions de l’Hospital Antic on s’ha actuat en 6 plantes i en uns 400 m2 per planta, 
s’hi traslladarà tota l’activitat ambulatòria: 

• Urgències (que passarà dels 2 boxs actuals a 5 boxs) 

• Consultes externes 

• Exploracions complementàries i radiologia 

• Intervencions de cirurgia menor ambulatòria i proves invasives 

 
Distribució planta a planta 
Planta soterrani 2 Serveis Generals 

 
Planta soterrani 1 Diagnòstic per la Imatge. Espai de proves diagnòstiques i 

radiologia  
Àrees de personal (vestidors i sala d’estar-office) 

Planta baixa Admissions / Urgències 
Planta zero (entresò l) Proves invasives i cirurgia menor ambulatòria 
Planta primera Despatxos de consulta 
Planta segona Despatxos de consulta 
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Edifici del carrer Gaudí  
A l’edifici del carrer Gaudí s’hi concentrarà tota l’activitat quirúrgica i l’hospitalització, que ara es 

presta al mateix edifici i a l’Hospital Sant Joan, així com una part de les consultes externes. 

 

A més, de cara al futur el Centre MQ afrontarà una ampliació de les instal·lacions a l’Hospital 

Antic per tal de poder-hi traslladar tota l’activitat. 

 
Activitat anual 
Actualment el Centre MQ Reus compta amb prop de 160 professionals contractats i 220 metges 

consultors, realitza més de 100.000 visites a l’any i atén unes 26.000 urgències.  

 

Xifres clau    

• 160 professionals 

• 230 metges consultors    

• 5.300 altes  

• 4.500 intervencions quirúrgiques 

• 2.500 intervencions ambulatòries 

• 26.200 urgències 

• 105.000 visites 

• 112.000 exploracions complementàries 

 

Activitat en un dia 

• 22 altes  

• 19 intervencions quirúrgiques  

• 10 intervencions ambulatòries  

• 72 urgències  

• 437 visites  

• 466 exploracions complementàries  

S’estima que diàriament passaran pel nou centre més de 2.000 persones. 

 

Reptes de futur 

- Integració de l’activitat en un únic espai.  

- Ampliació de la cartera de serveis, especialitats i procediments.  

- Participació en Salut Pública, promoció, prevenció i cooperació.  


