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S/ Consell Municipal de Salut - 
Terrassa
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S/ Projectes d’atenció primària a Terrassa



S/ Projectes d’atenció primària a Terrassa

CAP Can Roca- Nova construcció 
• Delimitació territorial: ABS Terrassa H 
• Població: Inicial 24.209 (aquest valor pot variar per 

fluxos poblacionals 2022)
• ( 17.820- CAP Rambla/ 6.389- CAP Nord)
• Dimensionament: 2.003.37 m²
• Data prevista d’obertura: Segona quinzena de 

setembre 2022

CAP Nord- ABS Terrassa F- Subs tució
• Delimitació territorial: ABS Terrassa F- Nord 

( exclosos usuaris traslladats a Can Roca)
• Població: Inicial 35.697
• Subs tució: Nou CAP més ampli per donar cabuda a 

tots els serveis



S/ Projectes d’atenció primària a Terrassa

Font: 
h ps://emap.terrassa.cat/mapserver/ambits/i
mg_ambits/divisio_sanitaria.pdf



S/ Projectes d’atenció primària a Terrassa

Terrassa F
CAP Terrassa Nord

Terrassa E
CAP Rambla

Terrassa H
CAP Can Roca
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S/ Projectes d’urgències a Terrassa



Centre d'Urgències d’Atenció Primària 
(CUAP)

• En cerca dels espais.
• Població de referència: Terrassa, 

Viladecavalls, Matadepera i Ullastrell.

• Cartera de Serveis:
– Atenció con nuada 24 h x 365 dies
– Analí ques
– Radiologia

• Millora de la resolució, temps 
d’espera, proximitat i sa sfacció 
ciutadana.

• Perfil dels pacients: urgències de 
complexitat mitja-baixa. 

PAC Plus Terrassa

• Projecte de trànsit, fins la creació del 
nou CUAP

• Ubicació: CAP Rambla
• Horari: tots els dies de 8 a 24h
• Població de referència: Terrassa, 

Viladecavalls, Matadepera i Ullastrell.
• Cartera de Servei:

– Analí ques
– Radiologia

• Obertura:  2023
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S/ Projectes d’urgències a Terrassa
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S/ L’atenció pediàtrica a l’AMN 



S/ L’atenció pediàtrica a l’AMN – Models al territori
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• Un equip pediàtric que 
ges ona l’atenció de varies 
ABS. 

• La línia té una direcció pròpia 
– independent de l’EAP - que 
ges ona l’equip de pediatria.

• L’atenció pot estar 
concentrada en un o pocs 
centres.

3. Línia Pediàtrica

• Implica la coordinació/organització del servei prestat 
per l’Atenció Primària i l’Atenció Especialitzada.

• Cartera de serveis compar da.
• Permet la rotació de professionals entre els 

disposi us. 
• Formació compar da entre els diferents àmbits.

4. Atenció Pediàtrica Territorial

• Es concentra l’atenció 
pediàtrica d’una o diferents 
ABS, en un mateix centre.

• No existeix un equip específic 
de pediatria, sinó que la 
direcció del servei segueix a 
càrrec de la del propi EAP.

• Model que s’ha estès durant 
la pandèmia.

2. Concentració Pediàtrica

• L’atenció pediàtrica està a 
càrrec del propi Equip 
d’Atenció Primària.

• Es dona en cada centre 
sanitari de l’ABS. 

1. Model Clàssic



S/ Nou Model Atenció Pediàtrica
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Model 
Clàssic

Concentració Pediàtrica
Permet l’acumulació de 
recursos humans i materials

Línies Pediàtriques
Un cop es disposa d’una massa crí ca i d’un 
lideratge potent  es poden establir equips 
de pediatria  més enllà dels límits dels EAP

Atenció Pediàtrica 
Territorial
Desplegament d’un servei 
unificat de pediatria pel 
conjunt de línies assistencials



S/ Atenció Pediàtrica - Terrassa

11

Actualment, tots els 
Centres d’Atenció 
Primària disposen de 
professionals de 
pediatria – amb 
l’excepció del CAP 
Rambla.

Mig Termini 
• Establiment CAP Rambla com centre de 

pediatria de referència de MT - en 
subs tució del CAP Oest.

Llarg Termini
• Tindre 5 punts de referència pediàtrica a la ciutat.
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S/ Nous perfils sanitaris als CAPs



S/ Programa de Benestar Emocional i Salut 
Comunitària

Funcions dels professionals comunitaris

• Promoció i prevenció en salut emocional

• Millorar el coneixement i la detecció precoç dels factors psicosocials de la 

comunitat

• Contribuir a la realització de grups psioceduca us, formació en ges ó 

emocional als professionals o no medicalització de persones amb malestar 

emocional

• Garan r la coordinació i treball en xarxa entre APiC i SMiA (relació funcional)



S/ Programa per la promoció d’una Alimentació 
Saludable en l’APiC
Funcions dels D-N

• Realitzar grups i tallers sobre alimentació saludable i nutrició 

• Educar en alimentació saludable dins del pla de salut comunitari de l’EAP

• Coordinació amb atenció especialitzada i altres actors, per casos complexos que requereixen abordatge 
mul disciplinar

• Coordinació amb la xarxa de salut comunitària 

• Informació i assessorament del recursos comunitaris adreçat a l’alimentació saludable i sostenible

• Prescripció de recursos i ac us comunitaris relacionats amb la millora de l’estat nutricional

• Assessorament i formació a la resta de l’EAP

• Inves gació docència i recerca



S/ Implantació programa Benestar Emocional 
i Salut Comunitària (CST)
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• Creació grup motor d’atenció comunitària a cada EAP, (Atenció Primària i RBEC, atenció a la 
Salut mental, referents d’equip…)

• Coordinació ajuntament Terrassa per reiniciar Prescripció Social.

• Entrevistes associacions per cercar necessitats percebudes: gent gran Can Anglada, , 
coordinadora Centre cívic Montserrat Roig, responsable Biblioteca districte 2.

• Entrevistes Cap de serveis socials districte 2.1, 2.2.

• Dinàmiques de definició d’ac us en salut  i mapeig de grups de joves: surt de les taules 
tècniques dels joves del territori.

• Projecte pilot de la APP T’ac va per persones en amb soledat no volguda (districte2)

• Intervenció amb el Projecte d’Inves gació: “Fomentant la resiliència en adolescents de risc”

• Presentació programa ac vitats mensuals per a mares i pares amb nens i nenes de 0-6 anys.



S/ Implantació programa Benestar Emocional 
i Salut Comunitària (MT)

16

CONTACTE I REUNIÓ AMB ACTIUS I SERVEIS DEL DISTRICTE: 

• AJUNTAMENT DE TERRASSA
• ENTITATS I ASSOCIACIONS DEL BARRIS (districte 3) 
• EDUCACIÓ  
• ALTRES ENTITATS (ACAU, LCT Gold, Creu Roja Terrassa, AVAN Terrassa, Annour

PARTICIPACIÓ EN SESSIONS DELS PROFESSIONALS DE L’EAP (PSP, PADES, Neurologia)

PARTICIPACIÓ EN TAULES I GRUPS DE TREBALL DE LA CIUTAT 
• a. Taula Salut Mental 
• b. Taula d’emancipació per a joves 
• c. Taula de treball de Violència de Gènere 
• d. Taula de SSC (properament) 
• e. Grup de Treball Xarxa 0-3 (educación) 

ACCIONS COMUNITÀRIES Dia Mundial de la ac vitat Física, Dia Mundial Tabac, Dia Salut Femenina, 
Taller de dones i autoes ma, Ac vitat Xarxa 0-3: Jocs sense pantalles 
 



S/ Implantació programa per la promoció d’una alimentació 
saludable i prevenció de malal es a la comunitat

• Par cipació en al Comissió Transversal de Nutrició 
• Abordatge de l’obesitat infan l:

– Accions per tal d’assolir millores en el cribratge i sobrepès infan l
– Intervencions i ac vitats preven ves

• Abordatge de l’obesitat en adults:
– Desenvolupament projecte educació alimentaria
– Preparació sessions grupals

• Recomanacions sobre nutrició i alimentació , revisió dietes web,…
• Intervencions comunitàries

– Xerrades sobre alimentació (Casal Montserrat Roig, Casal Les Arenes, Biblioteca districte 7)
– Alimentació vegana, vegetariana, alimentació per a menors en pisos tutelats….
– Planificació educació grupal, etc. 

• Suport a professionals sanitaris (formacions sobre nutrició, entrevista mo vacional, etc.)
• Incorporació en els grups de lactància materna.
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S/ Horaris d’es u 2022



S/ Proposta horaris es u 2022- Centres 
d’Atenció Primària de Terrassa

Centres d'Atenció Primària Terrassa- Proposta modificacions horari es u  2022
Del 1 d'agost al 9 de setembre (*del 11 de juliol – 9 setembre)

  Proveïdor Ma  Tarda
Modificació 

Horària

ABS Terrassa E CAP Rambla FAMT 8-15h 15-20h No

Atenció pediàtrica



Es u 2022
Territori 
Terrassa

DEL 01/08 al 9/09 

de dilluns a 
divendres

MATI TARDA Tardes Caps de 
setmana i 

fes us
CAP SUD obert tancat Adults: CAP Rambla

Nens: CAP Oest.
Cap Rambla, 9-

20h.CAP ANTONI 
CREUS

obert tancat

CAP OEST obert obert 
(pediatria)

Adults: CAP Rambla.

CAP EST obert tancat CAP St. Llàtzer CAP Terrassa 
Nord, 9-20h.

CAP NORD obert tancat

S/ Proposta horaris es u 2022- 
Centres d’Atenció Primària de Terrassa




