
 

 

PREGUNTES FREQÜENTS  CAP CAN ROCA AMB EL CANVI DE 

L’ATENCIÓ HOSPITALÀRIA 

 

- Davant un nou procés que requereixi atenció especialitzada hospitalària, quin és l'hospital i 

els especialistes  de referència que m’atendran?  

Els especialistes hospitalaris seran els de l’Hospital de Terrassa.  

 

- A partir de quin dia el meu hospital de referència serà l’Hospital de Terrassa? 

A partir del dia 1 de març de 2023.  

 

- Tot el que tinc programat fins ara o si estic en llista d’espera, seguirà igual? 

En el cas que teniu hora per visitar-vos amb algun especialista o que estigueu esperant que us 

donin hora, que esteu en llista d’espera per una prova complementària o una intervenció 

quirúrgica  a l’Hospital Mútua de Terrassa, la visita se us mantindrà al mateix centre  fins que us 

donin l’alta  mèdica o es realitzi la visita corresponent. 

- Si tinc alguna urgència i em ve a buscar una ambulància, a quin hospital em portarà?  

A partir de l’1 de març l’hospital de referència d’urgència del SEM serà l’Hospital de Terrassa. 

 

 

PREGUNTES FREQÜENTS  CAP CAN ROCA EN RELACIÓ A L’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA 
 

- Com puc contactar amb el meu nou CAP Can Roca? 

 Trucant al telèfon 93.116.34.23 o enviant un correu electrònic a capcanroca@cst.cat 

- Com puc arribar-hi? 

El CAP Can Roca està situat al C/Fàtima, nº 18. Podeu arribar mitjançant transport públic, bus 

de la línia 5 de TME o bé en tren línia S1 dels FFCC (Estació Nacions Unides) 
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- Quins tipus de visites tinc disponibles? 

Les visites que ofereixen els centres d’atenció primària són presencials, domiciliàries  i virtuals 

(telefòniques, video-consulta, e-consulta). 

- Si no tinc cita programada,  puc venir al CAP sense hora per visitar-me? 

Preferiblement, contacteu per telèfon abans de venir de forma presencial, a través del portal de 

La Meva Salut, per correu electrònic o citasalut.gencat.cat. Us facilitarem informació sobre el 

circuit a seguir per donar la millor resposta a les vostres necessitats. 

- Quins són els horaris del centre i quins són els serveis que ofereix? 

El centre està obert de 8.00h a 20.00h de dilluns a divendres. Els serveis inclosos són: medicina i 

infermeria de família, pediatria, treball social, odontologia i atenció a la dona  

- Fora de l’horari del CAP, on em puc adreçar en cas de necessitat? 

Per a l’atenció  a adults , dissabtes, diumenges i festius, de 9h a 20h, al CAC (Centre d’Atenció 

Continuada) de Terrassa Nord (Av. Del Vallès, 451). Fora d’aquest horari trucar al 061. 

Per a l’atenció pediàtrica, dissabtes de 9h a 17h al CAC de  Terrassa Nord (Av. Del Vallès, 451). 

Fora d’aquest horari heu de trucar al 061. 

- Estic embarassada, qui em farà el seguiment? 

L’equip d’Atenció a la Dona del CAP Can Roca serà qui s’encarregarà del vostre seguiment i de 

la derivació a l’ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva). 


