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 Nota de premsa  

Reordenació recursos assistencials del territori 
per augmentar la capacitat d’atenció al Sector 
Sanitari Baix Llobregat Centre-Fontsanta 

 S’ha planificat una estratègia conjunta entre tots els agents de salut 

del territori 

 Es concentren els serveis d’atenció primària per facilitar la feina 

dels professionals i garantir l’atenció a la ciutadania 

L’àmbit territorial del Sector Sanitari Baix Llobregat Centre-Fontsanta està duent a 

terme una reorganització de l’atenció primària i de la capacitat d’hospitalització a la 

demarcació per fer front a l’augment de casos del nou coronavirus SARS-CoV-2. 

Aquesta estratègia es basa en el treball conjunt dels serveis d’atenció primària, 

hospitals i centres sociosanitaris del Sistema de Salut de Catalunya (SISCAT).    

Davant la situació d’excepcionalitat, s’estan adoptant mesures en els centres 

sanitaris segons la disponibilitat de professionals i per garantir les condicions de 

seguretat en la prestació de l’assistència sanitària. Al mateix temps s’ha indicat la 

previsió d’activació de la contingència de concentració presencial màxima als punts 

d’atenció continuada (PAC) que es determinin i als centres d’urgència d’atenció 

primària (CUAP) reforçant-los. La resta de professionals hauran de donar resposta 

de suport als dispositius d'internament (sociosanitaris/hospitals), residències o 

espais que s'habilitin.  

A partir de demà, dimecres dia 25 de març, l’activitat presencial dels següents 

municipis es realitzarà a: 

 Cornellà: CAP Martí Julià i CAP i CUAP Sant Ildefons 

 Esplugues de Llobregat: CAP Can Vidalet 

 Sant Just Desvern: CAP Sant Just Desvern 

 Sant Joan Despí: CAP Verdaguer 

 Sant Feliu de Llobregat: CAP Rambla 

 Molins de Rei: CAP La Granja 

 Vallirana: CAP Vallirana 

 Corbera de Llobregat: CAP Corbera  

 Cervelló: CAP Vallirana 

 La Palma de Cervelló: CAP Corbera 

 El Papiol: CAP Molins 

 La Almeda: CAP Martí Julià de Cornellà 

 Fontsanta: CAP Martí Julià de Cornellà 

mailto:mjimenez@catsalut.cat


Comunicació – mjimenez@catsalut.cat –   2 

Aquesta concentració 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. Us demanen que feu difusió a la població, 

recomanant les consultes no presencials als dispositius sanitaris.  

S’està procurant potenciar la no-presencialitat, recomanant l’ús de La Meva Salut i 

l’eConsulta de manera específica, i l’APP Stopcovid19 per al maneig i seguiment 

dels símptomes de la malaltia.  

Cal destacar la comprensió i la bona resposta rebuda per part de la ciutadania, que 

s’ha mostrat comprensiva amb aquestes mesures i altres com ara la 

desprogramació de visites. 

Barcelona, 24 de març de 2020 
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