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Reus Cultura recuperarà el CIMIR
després de mesos com a punt de
vacunació
Es va posar en marxa el maig de 2021

El batlle, Carles Pellicer, i altres autoritats, en una visita al punt de vacunació del CIMIR | ACN

El Centre de la Imatge Mas Iglésias (CIMIR) tornarà a mans del seu ens gestor, l'Institut
Municipal Reus Cultura, el mes vinent. L'espai ha estat, en els últims mesos, punt de vacunació
contra la covid-19. Tot plegat ha estat avançat aquest matí de dijous per fonts municipals, en el
marc de la presentació d'un servei públic de consulta en línia de les imatges de les diferents
col·leccions de l'equipament.
Gestionat per l'EDP Sant Joan de Reus-Baix Camp
El CIMIR es va convertir en punt de vacunació el mes de maig de 2021, concebut per atendre el
veïnat de Reus i també de poblacions de l'entorn. En la seva posada en marxa es va assenyalar,
per part del departament de Salut de la Generalitat, que al Mas Iglésias s'hi podrien arribar a
vacunar 1.600 persones per setmana. La previsió, per al juny, era poder doblar la xifra de vaccins
administrats si es disposava de prou dosis.
El punt de vacunació del CIMIR ha estat gestionat per l'atenció primària de l'Empresa de Dret Públic
(EDP) Sant Joan de Reus-Baix Camp. L'espai té dos punts d'administració i recepció d'usuaris, sis
box de vacunació distribuïts en dos recorreguts i el punt d'observació o descans per als usuaris un
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cop han rebut la vacuna.
Aquest és un dels tres punts de vacunació intermèdia que Salut ha previst a la regió sanitària,
juntament amb els de Calafell i Valls, a més del massiu del Palau d'Esports Catalunya a
Tarragona.
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