
 

 

Horari d’assistència a l’ABS Montserrat 
 

CAP Monistrol de Montserrat 

 Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8:00 hores del matí a 15 hores de la tarda. 

 Dimarts de 8:00 hores del matí a 20:00 hores de la tarda. 

En cas de necessitar atenció sanitària, sempre fora de l’horari del vostre centre i només en cas 
d’urgències, cal adreçar-se a: 

 CAP Castellbell i el Vilar: dilluns, dimecres i divendres de 15:00 hores de la tarda a 20:00 

hores de la tarda. 

 CAP Vacarisses: Dijous de 15:00 a 20:00 hores de la tarda. 

 CAP Monistrol de Montserrat: de dilluns a divendres de 20:00 hores de la tarda a 8:00 

del matí. Dissabtes, diumenges i festius 24 hores (Cal trucar al 061) 

 

CAP Castellbell i el Vilar 

 Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8:00 hores del matí a 20:00 hores de la tarda.  

 Dijous de 8:00 hores del matí a 15:00 hores de la tarda. 

En cas de necessitar atenció sanitària, sempre fora de l’horari del vostre centre i només en cas 

d’urgències, cal adreçar-se a: 

 CAP Vacarisses: dijous de 15:00 hores de la tarda a 20:00 hores de la tarda 

 CAP Monistrol de Montserrat: De dilluns a divendres de 20:00 hores de la tarda a 8:00 

hores del matí. Dissabtes, diumenges i festius 24 hores (Cal trucar al 061) 

 

CAP Vacarisses 

 Dilluns i dijous de 8:00 del matí a 20:00 hores de la tarda. 

 Dimarts, dimecres, divendres de 8:00 del matí a 15:00 hores de la tarda 

En cas de necessitar atenció sanitària, sempre fora de l’horari del vostre centre i només en cas 

d’urgències, cal adreçar-se a: 

 CAP Castellbell i el Vilar: dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 15:00  a 20:00 hores 

de la tarda 

 CAP Monistrol de Montserrat: de dilluns a divendres de 20 hores de la tarda a 8:00 

hores del matí. Dissabtes, diumenges i festius 24 hores (Cal trucar al 061) 

 

Si voleu contactar amb nosaltres, heu d’adreçar-vos a: 

CAP Monistrol: 93 828 40 40 CAP Vacarisses: 93 828 02 74 CAP Monistrol: 93 828 40 40 

Telèfon de programació de visites: 93 326 89 01 
 

Cita prèvia i consultes: Pots demanar cita per a diferents serveis del teu equip d’atenció 

primària, entre altres vacunació contra la grip o amb el servei d’atenció sexual i reproductiva. 

Accedeix amb el teu codi d’identificació personal (CIP) a través de la pàgina de cita prèvia i 

consulta 

Per a consultes d’àmbit sanitari i en connexió directe amb el seu metge/ssa i/o infermer/a, caldrà 

fer-ho a través de l’app “La Meva Salut” 

https://ecap.ics.gencat.cat/VisitesIServeis/programacio_visites/Visites.aspx
https://ecap.ics.gencat.cat/VisitesIServeis/programacio_visites/Visites.aspx
https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/la-meva-salut/

