
El Centre d’Atenció Primària (CAP) Sagrada Família és el vostre centre d'atenció primària, i 
aplega dues àrees bàsiques de salut (ABS). L'ABS Gaudí i l'ABS Sagrada Família. L'ABS és la 
unitat territorial elemental a través de la qual s'organitzen els serveis d'atenció primària de 
salut. Segons a quina ABS pertanyeu tindreu assignat un equip de professionals sanitaris, 
que són el vostre equip d'atenció primària (EAP).

Principalment els serveis de l'ABS Sagrada Família es troben a la planta 1 del centre i els de 
l'ABS Gaudí a la planta 2. Tot i això hi ha serveis i espais compartits en tot el centre.

Targeta sanitària
La persona que s'hagi de visitar o tramitar algun document, ha d'identi�car-se amb la 
targeta sanitària i el DNI, NIE o passaport. En el cas dels menors d'edat, s'ha d'aportar també 
el document identi�catiu del representant legal (Llei 15/1999).

La targeta sanitària us acredita com a usuari de la sanitat pública a Catalunya.  La tramitació 
de la primera targeta sanitària està exempta de taxes.

Documentació necessària per obtenir la targeta sanitària a Catalunya:
Ÿ Imprès de sol·licitud d'alta
Ÿ Certi�cat d'empadronament (original no superior a tres mesos)
Ÿ Fotocòpia del DNI o NIE o passaport
Ÿ Document de reconeixement del dret 

En el cas de menors o nounats, també cal aportar:
Ÿ Fotocòpia del DNI o NIE o passaport del representant legal
Ÿ Llibre de família o partida de naixement

Professionals
L'equip humà del CAP Sagrada Família  està format per professionals de:
Ÿ Medicina Familiar i Comunitària 
Ÿ Pediatria
Ÿ Infermeria
Ÿ Treball Social 
Ÿ Atenció a l'usuari
Ÿ Odontologia
Ÿ Cures auxiliars d’infermeria

La cartera de serveis i el web corporatiu es poden consultar a: https://www.csi.cat

Horaris

 De dilluns a divendres no festius: de 8 a 21 hores
 Dissabtes no festius (només servei d'urgències): de 9 a 17 hores

CAP Sagrada Família



Programació de visites
Medicina de família, infermeria i pediatria (sense incloure revisions de l’infant sa).
Podeu programar-vos la cita amb antelació (cita prèvia):
Ÿ Per internet: www.csi.cat
Ÿ Per telèfon: 93 551 00 10
Ÿ Personalment, al mostrador d'atenció del centre

Odontologia
Podeu programar-vos la visita:
Ÿ Per telèfon: 93 507 25 82
Ÿ Personalment, al mostrador d’Odontologia (primera planta del centre, entre les 

consultes 8 i 9):
 - De dilluns a dijous, no festius, de 9 a 14 hores i de 15 a 20 hores
 - Divendres no festius, de 9 a 14 hores

Atenció domiciliària
Si necessiteu una visita domiciliària, podeu sol·licitar-la:
Ÿ Trucant al 93 507 25 80
 - De dilluns a divendres no festius, de 8 a 19 hores
 - Dissabtes no festius (només servei d’urgències per a adults), de 9 a 17 hores
Ÿ Trucant al 061
 - De dilluns a divendres, de 19 a 8 hores
 - Dissabte, de 0 a 9 hores i de 17 a 24 hores
 - Diumenges i festius

Atenció continuada
En el cas que necessiteu visitar-vos d'urgència fora d'aquest horari, el centre d'atenció 
continuada és:

Hospital Dos de Maig
(CUAP Dos de Maig-Servei d'Urgències)
C. Dos de Maig, 301
08025 - Barcelona
Telèfon: 93 507 27 00
Metro: L5, parada Sant Pau-Dos de Maig

Pediatria
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C. Sant Quintí, 89
08026 Barcelona
Metro: L1, parada Guinardó

Cap Sagrada Familia
C. Còrsega, 643
08025 Barcelona
Telèfon de la centraleta: 93 507 25 80
Tel. de programació: 93 551 00 10
www.csi.cat
       facebook.com/consorcisanitari
       @consorcsanitari 
       youtube.com/ConsorciCSI

Al centre, vigileu les vostres pertinences i, en cas que fos necessari, 
lliureu-les als vostres acompanyants. El centre no es responsabilitza de 
la seva pèrdua o desaparició.


