
 
 

INFORMACIÓ RECURSOS MÈDICS 
 

 

 

Farmàcies 

 

Les farmàcies de guàrdia es poden consultar setmanalment: 

http://www.farmacias-guardia.es/sant-pol-de-mar/ 

 

Farmàcia CAUSIN TORRES A. 

MANZANILLO, 16 

SANT POL DE MAR (BARCELONA) 08395 

Telèfon: +34 937.600.508 

 

Farmàcia L’Apoteca Alegre 

Carrer Pau Simó, 30, 32 

Sant Pol De Mar 

Telèfon: 937601241 

 

 

 

Atenció sanitària 

 

CAP de Sant Pol de Mar: 93 760 48 18 

Horaris: Dilluns a divendres, de 8 a 20 h 

902 111 444 (programació de visites: 24 hores) 

93 326 89 01 (programació de visites: 24 hores) 

Programació de visites a través de l’adreça: http://www.gencat.cat/ics/usuaris/visites.htm 

 

CAP de Canet de Mar: 93 795 66 76 

Horaris: De dilluns a divendres, de 8 a 20 h 

Horari d'estiu: de dilluns a diumenge, de 8 a 24 h 

 

Atenció continuada i urgent 

Punt d'Atenció Continuada Hospital Sant Jaume de Calella 

C/ Sant Jaume, 209-217. Calella 

Tel: 93 769 02 01 

Horaris: Dilluns a divendres de 20 a 8h i dissabtes, diumeges i festius les 24 hores 

 

Telèfon únic d'emergències 112. 

 

 

 

 



 

L'Equip d'Atenció Primària de Canet de Mar ofereix assistència al Centre d'Atenció Primària del 

mateix municipi, a més dels consultoris locals de Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta i Sant 

Iscle de Vallalta. Atén una població de referència d'unes 22.000 persones. 

Cartera de serveis estàndard: 

• Medicina General (al centre i domicili) 

• Pediatria 

• Infermeria (al centre i domicili, programa ATDOM) 

• Atenció continuada (PAC) 

• Extraccions i recollida de mostres per analítica (al centre i a domicili) 

• Programa diagnòstic ràpid de càncer de pulmó 

• Programa diagnòstic ràpid de càncer Colorectal 

• Programa diagnòstic ràpid de càncer de Mama 

• Programa diagnòstic ràpid de càncer de Pròstata 

• ECG 

• Gestió compartida de la demanda 

• Espirometria 

• Extracció cordals 

• TAO capil·lar 

• Dosificació pacients TAO 

• Vacunes a les escoles 

 Programes específics de l'EAP Canet de Mar: 

• Unitat funcional de gestió de casos 

Es tracta d’una unitat formada per dos professionals d’infermeria que fan el seguiment dels pacients crònics 

complexos de l’àrea bàsica de salut amb l’objectiu de coordinar totes les intervencions, tant de l'Equip 

d’Atenció Primària, com el dels metges especialistes, com el de treball social que requereixi aquest malalt. 

Aquestes dues persones fan un seguiment domiciliari del pacient i faciliten l’activació d’altres recursos 

assistencials. 

• Petita cirurgia 

Petites operacions amb anestèsia local que es poden realitzar en els mateixos centres d’atenció primària 

donat que per a la seva baixa complexitat no requereixin quiròfan. 

• Programa Salut i Escola 

El Programa Salut i escola és una actuació promoguda pels departaments d'Educació i Universitats, i de Salut, 

per tal d'impulsar la promoció i prevenció de la salut a l'escola i coordinar millor les accions en el territori. 

S'adreça a la població adolescent de segon cicle d'ESO (tercer i quart) dels centres públics i concertats i es 

realitza a través dels professionals sanitaris de l’atenció primària. 

• Grup de suport a l’alletament matern 

• Pla d'Activitat Física Esport i Salut  (PAFES) 
El PAFES és una iniciativa interdepartamental del Govern de Catalunya per lluitar contra el sedentarisme; 

realitzada pel Departament de Salut i la Secretaria General de l’Esport (Departament de la Presidència) de la 

Generalitat de Catalunya. L’objectiu final és millorar la salut i la qualitat de vida de les persones sedentàries, 

tot augmentant els nivells d’activitat física dels adults. Es realitza amb la supervisió de professionals sanitaris, 

que faciliten la pràctica de l’esport als usuaris. 

 

 

 

 
 
 



Bombers 

 
Parc de Bombers de Mataró 

Via Sèrgia 95 – Tel. 112 
08302 Mataró 

 

 

Ambulàncies 

 

Sistema d’Emergències Mèdiques – 112  

 

 

Altres consultes mèdiques 

Quan tingueu un dubte, consulta o problema de salut que no sigui una emergència, podeu 

trucar al telèfon 061 i resoldre’l estalviant-vos desplaçaments i esperes i, alhora, evitar una 

sobrecàrrega innecessària del sistema sanitari. 

061 CatSalut Respon està al vostre servei les 24 hores al dia, els 365 dies de l’any. 

Qui hi ha darrera del telèfon? Un equip format per teleoperadors i professionals 

d’infermeria  i, si cal, personal mèdic que dóna resposta als vostres dubtes de salut i us ofereix 

consells sanitaris. 

Taxis  

Taxi Comas – 629329640 – 647863585 

Taxi José Luis – 676629234 

Parada de taxis  

Pl. Estació, s/n  

08395, Sant Pol de Mar (Barcelona)  

 

 

 

 

 


