
Serveis sanitaris
per a Palau-solità i Plegamans

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans



Presentació

Benvolguts i benvolgudes,
La reedició del llibre de serveis que teniu a les vostres mans i que va ser el resultat de 
la feina coordinada entre els diferents membres del col·lectiu de l’àmbit de Salut de la 
nostra vila, representats en el Consell Municipal de Salut, s’ha considerat important 
fer-la per actualitzar dades sobre els serveis que els veïns i veïnes del municipi tenen 
al seu abast. 

Els serveis d’atenció de la Generalitat de Catalunya i l’aplicació de noves estructures 
motivades per les retallades al sector, fan necessària aquesta actualització i per això 
es fa necessari i imprescindible conèixer a on hem d’anar per ser tractats en cada cas. 
El que volem és estalviar al ciutadà, i més en un moment d’angoixa i presses, acudir a 
un centre de salut que no sigui el que li correspon i que es trobi amb l’inconvenient de 
no poder ser atès. 

En aquesta publicació trobareu les dades com telèfons, situació, horaris, serveis dels 
diferents centres i també els que són referència per determinades especialitats, així com 
la ubicació de serveis com l’ASSIR, Salut Mental, etc. Confio que aquesta eina que hem 
preparat amb l’esperit de donar servei us sigui d’utilitat i que pogueu trobar en les seves 
pàgines tota la informació que us sigui necessària.

Des de la regidoria de Salut Pública i Sanitat, estem a la vostra disposició per recollir les 
vostres aportacions i suggeriments.

Ben cordialment,

Carmen Cabeza
Regidora de Salut Pública i Sanitat   



Amics, amigues,

Arran dels darrers canvis que està patint la nostra sanitat pública, l’Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans ha considerat necessari fer-vos arribar el detall de tots els serveis 
sanitaris i assistencials que afecten la nostra població.

Com ja sabeu, en els últims anys hem deixat de tenir la Corporació Sanitària Parc 
Taulí de Sabadell com a centre de referència i ara és l’Hospital de Mollet. També han 
sofert canvis els horaris d’urgències i, per tant, el Centre d’Atenció Primària nocturna 
on ara rebem assistència és a la Llagosta. Amb tants canvis, cal que expliquem 
molt detalladament quin servei ofereix cada centre, on es poden trobar les diferents 
especialitats mèdiques o quines són les dades de contacte per poder visitar-nos als 
centres mèdics i hospitalaris. Tot això ho trobeu en aquesta guia de serveis sanitaris.

Però cal anar un pas més enllà i no deixar passar l’oportunitat de denunciar públicament 
les dificultats que dia a dia provoquen les retallades que es van ampliant: reducció de les 
hores d’atenció mèdica, l’increment del cost dels medicaments, l’augment de les llistes 
d’espera per poder operar-nos.... Davant de tot això, els responsables polítics no ens 
podem creuar de braços i hem de continuar treballant per reclamar el manteniment dels 
drets assolits anys enrere, que sorgeixen de la societat, perquè entenem que aquests 
canvis poden representar un atac contra l’estat del benestar i en concret, contra la 
nostra sanitat pública.

Rebeu una cordial salutació

Teresa Padrós Casañas
Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans



Horari
Dilluns a divendres de 8 a 21h
Dissabte de 9 a 17h

Programació de visites
Per telèfon 93 728 44 44  i/o per internet 
http://www.gencat.cat/ics/usuaris/visites.htm

EAP Palau (Equip d’Atenció Primària)
8 metges/ses de família
2 pediatres
9 infermers/es (6 adults, 2 pediàtriques, 1 gestor/a de casos)
1 llevador/a
1 odontòleg/a
2 auxiliars de clínica
7 auxiliars administratius
1 treballador/a social

CAP Dr. Navarro (CAP Palau)
c/ Can Cortès, 46
Palau-solità i Plegamans

93 864 98 98



Cartera de serveis de l’EAP Palau
 Activitats preventives (vacunacions, educació sanitària i consells de salut)
 Atenció i seguiment de les malalties cròniques i agudes
 Atenció i seguiment de la salut dels infants
 Atenció domiciliària
 Atenció odontològica
 Atenció a la salut sexual i reproductiva
 Activitats adreçades a la comunitat
 Informació, tràmits i gestions derivades de l’assistència. 

Altres
 Programa Salut i Escola als centres d’educació secundària  
 Formació d’estudiants d’infermeria i medicina de pregrau 

Sanitat Respon
24h

Emergències
24h

061 112

i



061 Emergències
112

Horari servei d’urgències
De dilluns a divendres de 21h a 24h
Dissabte de 17h a 24h
Diumenges i festius de 8 a 24h

Serveis
Urgències de medicina general i pediatria fora de l’horari de visites al CAP 
Palau.

CAP Joan Mirambell i Folch (CAP Caldes)
Av. Josep Fontcoberta, 128
Caldes de Montbui

Com arribar-hi



061 Emergències
112

Horari servei d’urgències
De dilluns a diumenge de 24h a 8h 

Serveis
Urgències de medicina general i pediatria fora de l’horari de visites al CAP 
Palau.

Punt d’Atenció Continuada (PAC) La Llagosta
ABS La Llagosta
Ctra. de Vic, s/n
La Llagosta

Com arribar-hi
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Serveis que s’ofereixen: 

Atenció mèdica
Cardiologia, dermatologia, dietètica i nutrició, digestologia, endocrinologia, 
hematologia, medicina interna, nefrologia (unitat d’hemodiàlisi), neurologia, 
odontologia, oncologia clínica, pneumologia, reumatologia, unitat de diagnòstic 
ràpid, unitat d’hospitalització a domicili.

Hospital de Mollet
Ronda dels Pinetons, 8
Mollet del Vallès
T. 93 563 61 00

93 563 61 00 www.hospitalmollet.cat atencio.usuari@hospitalmollet.cat



Atenció quirúrgica
Cirurgia general i digestiva, cirurgia odontològica i maxil·lofacial, cirurgia plàstica, 
cirurgia ortopèdica i traumatologia, cirurgia oral, cirurgia vascular, cirurgia pediàtrica, 
oftalmologia, otorinolaringologia, proctologia i urologia.

Atenció maternoinfantil
Ginecologia i obstetrícia, urgències pediàtriques i neonatologia.

Anestesiologia i reanimació
Unitat del dolor 

Rehabilitació

Unitat funcional multidisciplinar
UHE de fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica.

Atenció a la salut mental
Centre de dia, centre de salut mental adults, hospital de dia, programa de serveis 
individualitzats, centre de salut mental infanto juvenil, pisos tutelats, centre d’atenció 
i seguiment a les drogodependències.

Atenció sociosanitària
UFISS, unitat de convalescència, hospital de dia psicogeriàtric, hospital de dia de 
rehabilitació, unitat de convalescència, pal·liatius i subaguts, EAIA

Serveis de Suport
Anatomia patològica, farmàcia, laboratori clínic, diagnòstic per la imatge (TAC, 
ressonància magnètica, radiologia convencional, ecografia i mamografia), 
semicrítics i urgències

Gabinets diagnòstics
Angiofluorescència, audiometria, broncoscòpia, campimetria, ECG, EEG, 
endoscòpia digestiva, espirometria, histeroscòpia, holter cardíac, làser YAG, 
MAPA, otoemissió, polisomnografia, proves d’al·lèrgia respiratòria, rinoendoscòpia, 
test d’alè, ecobroncoscòpia (EBUS)

Hospital de dia
Mèdic i oncològic
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www.tauli.cat informacio@tauli.cat

Urgències
Traumatologia, cirurgia general, medicina interna, ginecologia i obstetrícia, 
pediatria i laboratori.

Altres serveis
Atenció al viatger Parc Taulí: Vacunació i consells sanitaris al viatge

Hospital de Sabadell
Parc Taulí, 1
Sabadell

93 723 10 10



En els següents casos es trucarà des d’admissions del CAP o la dona directament 
a l’ASSIR Mollet i es  programarà per visitar-se amb l’obstetraginecòleg:

 Dones amb sospita de nòdul de mama, metrorràgies postmenopàusiques,         
 metrorràgies en edat fèrtil.
 Dones amb prescripció de implant anticonceptiu i DIU
 Derivacions d’ecografia ginecològica.
 Dones amb seguiment per patologia ginecològica o mamaria que es   
 consideri que es convenient fer el control a l’ASSIR de Mollet
 Controls ecogràfics obstètrics i analítica del diagnòstic prenatal i per corbes  
 de glucèmia
 Derivació per interrupció voluntària de l’embaràs farmacològica (fins a les 9  
 setmanes d’amenorrea).

*Cartera de serveis

Atenció als joves, consell reproductiu i atenció mètodes contraceptius, control i 
seguiment de l’embaràs, educació maternal, atenció al puerperi, prevenció de 
càncer de coll uterí, prevenció càncer de mama, infeccions transmissió sexual, 
patologia ginecològica, activitat comunitària a persones adultes i joves, atenció 
a la violència vers les dones.

* La cartera de serveis pròpia de la llevadora es durà a terme per part de la mateixa al CAP Palau. 

ASSIR Mollet
(Atenció a la salut sexual i reproductiva)
Ronda dels Pinetons, 8 - Edifici annexe a l’Hospital de Mollet
Mollet del Vallès

93 693 27 41
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Horari
De dilluns a divendres de 8 a 20h 

Serveis que ofereix
Derivacions des del CAP Palau per proves radiològiques

Diagnòstic per la imatge Mollet del Vallès
CAP Can Pantiquet
c/ Lluís Millet, 15
Mollet del Vallès

93 570 59 77



Oficina d’assessorament juvenil 
Servei d’orientació i assessorament que s’ofereix a joves i a les seves famílies 
que té per objectiu la promoció de la salut i la reducció de conductes de risc. Les 
temàtiques que s’aborden són: drogues i/o addiccions, sexualitat i afectivitat, 
alimentació i trastorns associats, gènere i prevenció de relacions de parella 
abusives, prevenció de violències i LGTBI. 
 
Destinataris
Joves d’entre 12 i 30 anys.
 
Horaris
Els dimecres de 16 a 18h i els divendres de 16 a 20h. Altres hores a convenir. 
Es recomana trucar per demanar hora. 
 
Lloc 
Espai Jove l’Escorxador. 

També es pot consultar a través del Facebook Salut Escorxa. 

Oficina d’Assessorament Jove
L’Escorxador

93 864 51 18



Transport

Expedicions regulars d’autobús a l’Hospital de Mollet i Sabadell
(parada a l’estació d’autobusos propera a l’Hospital Parc Taulí)

Per a informació sobre horaris i parades:
- Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
  (plaça de la Vila 1)
- www.palauplegamans.cat
- www.sagales.com
- Informació horaris Sagalés 902 13 00 14
- Informació sobre autobusos adaptats per a discapacitats: 93 865 04 00
- A les parades i als mateixos autobusos



Ajuntament
93 864 80 56

Emergències
112

Ambulàncies (TSC)
061

Sanitat Respon 24 hores
061

Creu Roja (Caldes de Montbui)
93 865 10 01

Farmàcia Lagarda
93 864  48 96
Av. Catalunya, 138

Farmàcia Muntada
93 864 96 80
c/ Secretari Gil, 4

Farmàcia Beatobe
93 864 80 47
c/ Anselm Clavé, 5

Farmàcia Cunillera
93 864 98 30
c/ Sagrera, 4

Farmàcia Can Cortès
93 864 00 46
c/ Camí Reial, 54

Telèfons d’interès




