
 

 

• Soc usuari de Can Rull, com sé si ara em toca Can Llong? 

 

 

 

Els CAPs de Can Rull i Can Llong pertanyen a la mateixa Àrea Bàsica i són atesos per 
un mateix equip de professional. L’obertura de Can Llong suposa ampliar els espais 
d’atenció a la població. A partir del 14 de desembre, els ciutadans que actualment 
estan adscrits a Can Rull i que visquin als següents carrers, seran visitats a Can Llong, 
per tal d’aproximar l’atenció al seu domicili. Els carrers que corresponen a Can Llong 
són els següents: 

Av. d' Estrasburg C. de Viena 
C. d' Adriana C. del Rosselló 
C. d' Edimburg Camí Antic d'en Berard 
C. de Berlín Camí del Mas Canals 
C. de Budapest Camí d'en Berard 
C. de Copenhaguen Camí d'en Berard a Can Rull 
C. de Juvenal Casa Rosa 
C. de Londres Parc de les Aigües 
C. de Lucreci Pl. de Còrdova 
C. de Plini el Vell Pl. de Madrid 
C. de Porto Ptge. de Cotlliure 
C. de Sarajevo Ptge. de Moscou 
C. de Varsòvia Rda. d' Europa 
C. de Venècia  

 

 

En cas que li hagi estat assignat el CAP Can Llong rebrà a casa una carta del Servei 
Català de Salut i un SMS del CAP. Si vostè viu en la zona del CAP Can Llong i no ha 
rebut la comunicació, és important que verifica que la informació que consta en el seu 
centre d’atenció primària (adreça i telèfon mòbil) és la correcta. 

• Com puc contactar amb el meu nou CAP Can Llong? 

Trucant al telèfon 93.724.79.20 o enviant un correu electrònic a 
sabadell4b@tauli.cat 
 

Us recordem que l’atenció pediàtrica d’aquesta zona es realitza a 
 la línia pediàtrica nord, al CAP Concòrdia. 



 

 

• Com puc arribar-hi? 

El CAP Can Llong està situat al C/ Ronda Europa, 522. Podeu arribar mitjançant 
transport públic, bus de les línies L11, L55 i F5 de la TUS . 
 

 

 

 

• Em canviaran el meu metge/sa o infermera de capçalera? 

Independentment de què es visiti al CAP Can Llong o al CAP Can Rull, el seu metge 
i infermera de capçalera seran els mateixos. 

 

• A partir de quan podré em visitaré en el meu nou CAP? 

A partir del 14 de desembre les visites seran al CAP Can Llong. 

 

• Necessito el comunicat de confirmació de baixa i/o la meva 
recepta crònica està a punt de caducar: Qui m’ho gestiona? 

El vostre equip assistencial del CAP Can Llong serà l’encarregat de la gestió 
d’aquests processos a partir del 14 de desembre. Abans d’aquesta data ho farà al 
CAP Can Rull.  

 

• Si em vull continuar visitant a Can Rull encara que em toqui 
Can Llong, que puc fer? 



 

Donat que es tracta del mateix Equip d’Atenció Primària, posi’s en contacte amb el 
taulell per expressar la seva preferència 

 

• Visc a prop del nou CAP. Puc fer lliure elecció a Can Llong si 
no em correspon actualment l’Àrea Bàsica de Can Rull? 

En els processos de desdoblament es limita la lliure elecció de centre per a facilitar 
la transició. Després un període de 6 mesos, o quan es modifiquin els límits de 
l’àrea bàsica previstos pel primer semestre de 2023, ja podrà exercir el seu dret de 
lliure elecció. 

 

• Quin tipus de visites tindré disponibles? 

El CAP Can Llong oferirà tota la Cartera de Serveis que actualment rep al CAP Can 
Rull tant de visites i procediments (medicina de família, infermeria, treball social, 
extraccions, etc) com d’activitats comunitàries. Les úniques prestacions que 
continuarà rebent al CAP Can Rull seran l’atenció odontològica i l’atenció a la salut 
sexual i reproductiva. 

 
• Si soc un pacient que rep visites domiciliàries, continuaré 
rebent el mateix tipus d’atenció?  

Si la vostra situació ho requereix, continuarem realitzant la vostra atenció 
domiciliària com fins ara. 

 
• Si no tinc cita programada, puc venir al CAP sense hora per 
visitar-me?  

Preferiblement, contacteu per telèfon abans de venir de forma presencial, a través 
del portal de La Meva Salut, per correu electrònic o citasalut.gencat.cat. Us 
facilitarem informació sobre el circuit a seguir per donar la millor resposta a les 
vostres necessitats. 

 
• Quins són els horaris del centre i quins són els serveis que 
ofereix?  

El centre romandrà obert de 8.00h a 20.00h de dilluns a divendres. Els serveis 
inclosos són: medicina i infermeria de família, treball social. 

 



 

• Fora de l’horari del CAP, on em puc adreçar en cas de 
necessitat?  

Dissabtes, diumenges i festius, les 24h del dia, al CUAP (Centre d’Urgències 
d’Atenció Primària) de Sabadell (Ctra. De Barcelona, 473). Fora d’aquest horari 
trucar al 061.  

 
 

 

• Davant un nou procés que requereixi atenció especialitzada 
hospitalària, es modifica el meu hospital de referència?  

L’obertura del CAP Can Llong no modifica l’hospital de referència que continua 
essent l’hospital de Terrassa. 

 
• Tenia programada visita o prova en el meu antic CAP, 
m’atendran al nou centre?  

Des del CAP Can Llong us contactarem per re-programar aquesta visita o prova si 
és necessari. 

 
• Estic embarassada, qui em farà el seguiment?  

L’equip d’Atenció a la Dona del CAP Can Rull serà qui s’encarregarà del vostre 
seguiment i de la derivació a l’ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva). 


