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Targeta sanitària 
individual 

La targeta sanitària individual és 

el document que us identifica i us 

facilita l’accés als centres i serveis 

sanitaris públics. Porteu-la 

sempre que vingueu al centre de 

salut o us adreceu a qualsevol altre 

equipament sanitari. 

Salut 
professionals 

innovació accessibilitat 
família 

qualitat atenció 
ciutadania comunitat 

prevenció 
diversitat 

Guia de Serveis 

Equip d’Atenció Primària 
 

Lluçanès 

 
Prats de Lluçanès, La Torre D’Oristà, Santa 
Eulàlia de Puigoriol, Olost de Lluçanès, 
Oristà, Perafita, Sant Bartomeu del Grau i 
Santa Creu de Jotglars 

 
La vostra opinió ens 

interessa. Feu-nos saber 

els vostres suggeriments 

i propostes de millora: 

atencioalciutada.ics@gencat.cat 

mailto:atencioalciutada.ics@gencat.cat


L’Institut Català de la Salut us dóna la ben- 

vinguda a l’empresa pública de serveis sa- 

nitaris més gran de Catalunya. Som presents 

a tots els punts del territori i posem al vostre 

servei un gran equip de professionals per 

atendre les vostres necessitats de salut. 

 

Equip d’atenció primària 

L’equip d’atenció primària (EAP) el formem 

professionals que tenim cura de la vostra 

salut al llarg de tota la vida. Us atenem a 

les consultes del centre d’atenció primària 

o, si cal, al vostre domicili. 

 

Professionals de l’equip 

■  Metges i metgesses de família 

■  Pediatres 

■  Odontòlegs i odontòlogues 

■  Infermers i infermeres 

■  Auxiliars d’infermeria 

■  Treballadors i treballadores socials 

■  Professionals d’atenció a la ciutadania 

■  Llevadors i llevadores 

 

Serveis que us oferim 

■  Activitats preventives (vacunacions, 

educació sanitària i consells de salut) 

■  Atenció i seguiment de les malalties 

agudes i cròniques 

■  Atenció i seguiment de la salut 

dels infants 

■  Atenció domiciliària 

■  Atenció odontològica 

■  Atenció a la salut sexual i reproductiva 

■  Xerrades i activitats adreçades a 

la comunitat 

■  Informació, tràmits i gestions derivades de 

l’assistència 

 

 

On ens podeu trobar 
 
Centre d’Atenció Primària Prats de Lluçanès 

C. Montserrat, 2 08513 Prats de Lluçanès  
Tel. 938 560 251 
Horari: dl-dv, 8 - 20 h 

 
Consultori d’Olost 

C.Girona,1 08516 Olost 
Tel. 938 880 408 
Horari: dl, dm, dj i dv 8-15 h; dc, 13 -20 h 

 
Consultori de Sant Bartomeu del Grau 

C. Ponent s/n 08503 Sant Bartomeu del Grau  
Tel. 938 889 362 
Horari: dl, dm, dc i dv, 8 -15 h; dj, 13 -20 h 

 
Consultori d’Oristà 

Pl. Major, 1 
Tel. 938 128 006 / 938 880 408 
Horari: dv. 9:30 -10:50 h. 

 
Consultori de Perafita 

C. Major, 4 Bx 
08589 Perafita 
Tel. 938 530 204 / 938 889 362 
Horari: dv. 10:30 – 13:00 h. 

 
Consultori de Santa Creu de Jotglar 

C.Vell, 13, 08515 Santa Creu de Jotglar  
Tel. 938 880 408 / 938 560 251 
Horari: Visites a Olost o Prats. 

Consultori de Lluçà (Santa Eulàlia de Puigoriol) 

C.Rauret s/n 08514 Santa Eulàlia de Puigoriol  
Tel. 938 554 062 
Horari: dv. 9-10 h (infermera).  

 
Consultori de la Torre D’Oristà 

C.Mossen Riba Pont, 69 
08518 La Torre d’Oristà 
Tel. 938 880 097/ 938 880 408 
Horari: dv. 11:00 – 12:30 h. 
 
Programació de visites les 24 hores 

Per internet: gencat.cat/ics 
Per telèfon: 933 268 901 

 
Atenció a la salut sexual i reproductiva Trucar a: 

Consultoris d’Olost, Prats de Lluçanès i Sant Bartomeu 
del Grau 

 
Observacions 

En períodes d'estiu i/o Nadal poden modificar-se 
aquestes dades en relació a dies, horaris i programació 
de visites 

 

a/e: eapprats.cc.ics@gencat.cat 

 
Atenció continuada i urgent: Tel. 938 560 500 

Horari:  

Laborables, dissabtes, diumenges i festius: 
8-20 h al CAP de Prats de Lluçanès  

Laborables, dissabtes, diumenges i festius: 
20-8 h al ACUT Osona (Plaça Divina Pastora, 
6, Vic) 

 

 
 

Podeu programar les vostres visites 

per internet: citasalut.gencat.cat 

En cas d’urgència vital truqueu al 
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