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El Centre d’Atenció Primària de Santa Eulàlia de 
Ronçana romandrà tancat a partir d’avui, 28 de 
juliol 
 
 
 
Davant de la situació actual a causa del coronavirus i d’acord amb les autoritats 

sanitàries, el Centre d’Atenció Primària (CAP) Santa Eulàlia de la Ronçana 

romandrà tancat de manera temporal i fins a nou avís a partir d’avui, dimarts 28 

de juliol.  

 

La finalitat d’aquesta mesura és poder oferir una millor atenció assistencial a la 

ciutadania, i els servies sanitaris s’han reorganitzat de la següent manera:  

 

▪ El CAP Bigues i Riells obrirà de 8 a 13 hores.   

▪ El CAP La Cruïlla, de Lliçà d’Amunt, obrirà de 13 a 20 hores.   

 

La col·laboració de la ciutadania continua sent molt important per poder oferir el 

millor servei assistencial. Per això recordem que es prioritzi la utilització dels 

canals d’atenció no presencial per a les consultes no urgents.  

 

Mitjançant el web de programació de visites ics.gencat.cat es pot descriure quina 

atenció mèdica o gestió interessa fer i contactarem per telèfon per donar-vos 

resposta. O enviar una eConsulta al vostre professional mèdic o infermer a través 

de La Meva Salut (podeu demanar les claus d’accés a canasalut.gencat.cat / 

lamevasalut-registre o al 900 053 723). 

 
  

http://primaria.icsmetropolitananord.cat/centre?idCentre=I0000007
http://primaria.icsmetropolitananord.cat/centre?idCentre=E08016674
http://primaria.icsmetropolitananord.cat/centre?idCentre=E08026859
https://ecap.ics.gencat.cat/VisitesIServeis/programacio_visites/Visites.aspx
https://lamevasalut.gencat.cat/registra-t
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Si preferiu contactar per telèfon, podeu fer-ho al 93 326 89 01, on recolliran el que 

necessiteu i es coordinaran amb l’equip d’atenció primària per donar-vos resposta. 

 

Fora de l’horari dels centres, a partir de les 20h caldrà trucar al 061. 

 
Tota la informació de la pandèmia per a la ciutadania a: 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/ 
 

Gràcies per la col·laboració, 

 
 
 
28 de juliol de 2020 

 

 
 
A l’àrea Metropolitana Nord de Barcelona, l’Institut Català de la Salut (ICS) gestiona els 

dispositius d’atenció primària de les comarques del Barcelonès Nord, el Maresme, el 

Vallès Occidental i el Vallès Oriental. En aquestes comarques, els serveis de l’ICS 

ofereixen assistència a més d'1.4000.000 persones pertanyents a 70 municipis. Els 

professionals que hi treballen formen un total de 64 equips d’atenció primària i 37 unitats 

assistencials de suport, i estan repartits en 107 centres de salut. Al Vallès Oriental 

concretament l’ICS compta amb 16 equips d’atenció primària que atenen en 26 centres 

d’atenció primària i 10 consultoris locals. 

 

Trobareu més informació a: http://primaria.icsmetropolitananord.cat 

 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/
http://primaria.icsmetropolitananord.cat/

