
 
 

 

El CAP la Granja de Molins, obert Divendres Sant i 
Dilluns de Pasqua  
 
06.04.2020 
 
Per indicació de la Direcció del Servei d’Atenció Primària Baix Llobregat Centre, us informem 
que els Centres d’Atenció Primària (CAP) que actualment estan en funcionament de dilluns a 
divendres (com és el cas del CAP la Granja de Molins de Rei) estaran oberts el Divendres Sant 
(10 d’abril) i el Dilluns de Pasqua (13 d’abril). 
 
Us recordem que des del 25 de març el consultori mèdic del Papiol està temporalment tancat i 
que els serveis d’atenció primària estan derivats al CAP la Granja de Molins de Rei (carrer de 
les Sínies, s/n). 
 

Aprofitem per recordar-vos què heu de fer si us trobeu 
malament.  
 
 
1) Si em trobo malament, he d’anar al CAP de la població veïna de Molins de Rei? 

CatSalut recomana seguir la instrucció següent abans de desplaçar-vos fins al CAP de 
Molins de Rei: en primer lloc, truqueu per telèfon per informar les professionals i els 
professionals del centre del que us passa per tal que puguin valorar què és el més 
convenient: depenent del cas, us visitaran a domicili, us enviaran un servei d’emergència o 
us recomanaran anar al centre d’atenció més adequat si us podeu desplaçar. 
 

2) A quin telèfon truco? 
 
 Durant l’horari d’atenció del CAP la Granja, podeu trucar al telèfon d’aquest centre:  

93 668 77 11. 

El telèfon del consultori del Papiol està desviat al telèfon del CAP la Granja. 
 
L’horari d’atenció del CAP la Granja és el següent: de dilluns a diumenge, de 8 a 20 h. 
  

 Fora de l’horari del centre, truqueu al: 

061 CatSalut  Urgències per coronavirus i sanitàries 
 

 Altres telèfons: 

012  Consultes generals 
112  Emergències 
 

 Un altre canal (telemàtic):  
 
Podeu entrar a la pàgina de programació de visites de visites de l’ICS a través de 
l’enllaç següent: 



 
 

 

https://ecap.ics.gencat.cat/VisitesIServeis/programacio_visites/Visites.aspx; o podeu 
accedir-hi simplement escrivint “demanar hora al metge” als cercadors d’Internet. 
 
Un cop a la pàgina, us haureu d’identificar tal com ho veureu indicat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Un cop identificats, podreu escriure un missatge per explicar com us trobeu i preguntar 
què heu de fer. Us respondran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Un altre canal: seguiment i vigilància dels símptomes amb l'app STOP COVID19 CAT 

ENLLAÇ A L’APP STOP COVID19 CAT 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/stop-covid19-cat/ 

 
 
 
 
 



 
 

 

3) Si em diuen que he d’anar al CAP de Molins de Rei, puc anar amb el meu vehicle 
particular? 
 
CatSalut insisteix que no fem desplaçaments si no és necessari ni podem. Recomana que 
en primer lloc truqueu per telèfon per informar les professionals i els professionals del 
centre del que us passa per tal que puguin valorar què és el més convenient: depenent del 
cas, us visitaran a domicili, us enviaran un servei d’emergència o us recomanaran anar al 
centre d’atenció més adequat si us podeu desplaçar. 
 

4) Pot conduir una altra persona si jo em trobo malament? Puc conduir jo si la persona 
que es troba malament no pot? 
 
En compliment de les ordres de Protecció Civil de la Generalitat, en vehicles particulars hi 
poden anar un màxim de 2 persones si han d’anar a un centre sanitari i si la persona que 
ha de ser atesa al centre no pot conduir.  
 

5) Per què CatSalut ha adoptat aquesta mesura? 

CatSalut (Generalitat de Catalunya) és qui té la competència per prendre aquest tipus de 
decisions que no només afecten al consultori del Papiol, també a tota la nostra regió 
sanitària. Ho ha fet amb aquesta finalitat: l’agrupació i concentració de molts serveis 
presencials respon a la necessitat de garantir les condicions de seguretat en la prestació 
sanitària, la disponibilitat de professionals i la prioritat del suport a l’atenció a domicili i a 
residències.  
 

6) Per què CatSalut ha considerat que és millor fer les atencions primàries a Molins de 
Rei? 

El CAP la Granja de Molins de Rei compta amb unes dependències que estan preparades 
per seguir els protocols d’actuacions més idonis per evitar el contacte entre els pacients i 
les pacients.  
 
S’han dividit les instal·lacions en tres zones, amb accessos diferents:  
 
a) Zona destinada només a l’atenció presencial a persones que presenten símptomes que 

podrien ser de coronavirus. 
b) Zona destinada només a l’atenció pediàtrica presencial als infants. 
c) Zona destinada a l’atenció presencial a la resta de pacients. 

 
7) Què passa amb les qüestions que no son urgents, com algunes visites programades, 

l’expedició de justificants de confirmació de baixes mèdiques o la renovació de les 
receptes de medicaments crònics? 
 
CatSalut està trucant per telèfon per desprogramar les visites que no són urgents.  
 
Pel que fa als medicaments crònics, si la recepta està caducada, podeu demanar els 
medicaments a la farmàcia i us els serviran. És imprescindible que porteu la vostra targeta 
sanitària. 
 



 
 

 

Per al tema dels justificants de confirmacions de baixes mèdiques i altres tràmits, podeu fer 
servir els recursos següents: 
 
 
 La Meva Salut (LMS):

informació personal de salut, serveis i inclou tamb
l'atenció sanitària que us hagin prestat en algun dels centres assistencials públics com 
per exemple: el pla de medicació vigent, les vacunes administrades, els diagnòstics, els 
informes clínics i els resultats de les p
permet realitzar tràmits i gestions en un entorn segur.
 
Excepcionalment, durant el període d’epidèmia pel coronaviurs SARS
sol·licitar l’accés a La Meva Salut:
 
- al telèfon 900 053 723 (de 
- emplenant el formulari a l’enllaç 
 
 

 
 
 

TELÈFONS MUNICIPALS D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DEL PAPIOL
 
 Policia Local del Papiol: 93 673 20 00 (24 hores)
 Ajuntament del Papiol: 93 
 Serveis Socials Municipals: 93 884 59 69

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per al tema dels justificants de confirmacions de baixes mèdiques i altres tràmits, podeu fer 
servir els recursos següents:  

(LMS): és el web que permet a la ciutadania disposar de la seva 
informació personal de salut, serveis i inclou també la informació que s'ha generat per 
l'atenció sanitària que us hagin prestat en algun dels centres assistencials públics com 
per exemple: el pla de medicació vigent, les vacunes administrades, els diagnòstics, els 
informes clínics i els resultats de les proves i les exploracions complementàries. També 
permet realitzar tràmits i gestions en un entorn segur. 

Excepcionalment, durant el període d’epidèmia pel coronaviurs SARS-
sol·licitar l’accés a La Meva Salut: 

al telèfon 900 053 723 (de dilluns a divendres de 8 h a 20 h) 
emplenant el formulari a l’enllaç canalsalut.gencat.cat/lamevasalut

TELÈFONS MUNICIPALS D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DEL PAPIOL

Policia Local del Papiol: 93 673 20 00 (24 hores) 
Ajuntament del Papiol: 93 673 02 20 
Serveis Socials Municipals: 93 884 59 69 

Per al tema dels justificants de confirmacions de baixes mèdiques i altres tràmits, podeu fer 

és el web que permet a la ciutadania disposar de la seva 
é la informació que s'ha generat per 

l'atenció sanitària que us hagin prestat en algun dels centres assistencials públics com 
per exemple: el pla de medicació vigent, les vacunes administrades, els diagnòstics, els 

roves i les exploracions complementàries. També 

-CoV-2, podeu 

canalsalut.gencat.cat/lamevasalut-registre 

 

TELÈFONS MUNICIPALS D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DEL PAPIOL 


