
    NOTA DE PREMSA 
 MÚTUATERRASSA TRASLLADA PART DELS SEUS SERVEIS ASSISTENCIALS AMBULATORIS AL NOU EDIFICI ESTACIÓ 

Consultes Externes i l’Hospital de Dia es desplaçaran a les noves dependències                                el 3 de setembre i el Servei de Rehabilitació ho farà el dia 13 
El trasllat suposarà una millora en el model d’atenció assistencial i                                                  revertirà en un increment de comoditat pels pacients i professionals 

A partir del mes de setembre MútuaTerrassa desplaçarà part dels seus serveis assistencials ambulatoris al 
nou Edifici Estació, ubicat a la Plaça dels Drets Humans, 1 (al costat del vestíbul superior de l’estació de FGC 
de l’Avda. de Jacquard). Consultes Externes i l’Hospital de Dia iniciaran la seva activitat al nou emplaçament 
el dilluns, 3 de setembre, i el Servei de Rehabilitació - fins ara ubicat al Centre Vallparadís i al CAP Rambla-  
ho farà el dijous, 13 de setembre. 
 
El trasllat respon a una voluntat de millora en el model d’atenció assistencial, el qual repercutirà 
directament en els pacients i els professionals. En aquest sentit, les noves Consultes Externes comptaran 
amb un centenar de consultoris a disposició de les diferents especialitats, fet que suposarà un augment de 
més d’una quinzena d’espais de consulta mèdica (amb possibilitat de creixement fins a 120 consultoris). 
 
Distribució dels espais al servei de les necessitats assistencials 
La nova distribució dels espais assistencials s’ha dut a terme d’acord amb criteris de proximitat entre les 
especialitats, àrees funcionals i unitats vinculades. Els pacients disposaran de circuits més amables i intuïtius, 
que contribuiran a agilitzar els fluxos assistencials.  
 
Pel que fa a la distribució de l’edifici, a la planta -1 s’hi ubicarà el servei de Rehabilitació -el qual aglutinarà 
les unitats del Centre Vallparadís i del CAP Rambla- i les especialitats relacionades amb l’Aparell Locomotor 
com Traumatologia, Reumatologia i Diagnòstic per la Imatge. Amb l’objectiu d’atendre totes les patologies 
vinculades amb aquests serveis amb la màxima eficiència possible, la planta disposarà d’un accés directe amb 
ambulància des del pàrquing. 
 
La planta -2 estarà reservada al conjunt d’Especialitats Mèdiques i a l’Hospital de Dia -tant a 
l’Oncohematològic com al polivalent-. També s’hi situarà la Unitat Preoperatòria (on s’efectuen proves 
prèvies a les intervencions com extraccions o electrocardiogrames) així com les Unitats Funcionals de 
Crònics, Pneumologia, Insuficiència cardíaca,.. ja que totes tenen dependència directa de l’Hospital de Dia. 
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 Finalment, la planta -3 aplegarà les Especialitats Quirúrgiques així com determinades àrees funcionals 

d’algunes especialitats. És el cas de Pediatria, Ginecologia i Obstetrícia, Dermatologia, Oftalmologia, 
Otorinolaringologia o Neurologia -tant la Unitat de Memòria com l’Ambulatòria-.  
 
La totalitat de plantes del nou edifici tenen visió sobre el Parc de Vallparadís i connexió directa amb la línia 
S1 (Barcelona – Vallès) de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
 
La mobilitat i l’accessibilitat, elements clau de les noves instal·lacions 
En termes de mobilitat, es tracta del primer edifici de l’estat que acollirà dependències assistencials i una 
estació de tren (Vallparadís-Universitat), fet que podria afavorir la utilització del transport públic. L’accés 
amb vehicle privat també serà possible ja que comptarà amb un aparcament -amb entrada pel C/Salmerón- 
amb vinculació directa amb les plantes assistencials.  
 
Edifici singular, distintiu i amb gran capacitat assistencial 
A nivell de ciutat, l’Edifici Estació esdevindrà un nucli de connexió entre l’Avinguda Jacquard i el Parc de 
Vallparadís, adaptat a persones amb mobilitat reduïda. És tracta d’un edifici únic i singular de 15.000 m2 i la 
previsió és que les Consultes Externes puguin acollir un trànsit d’entre 4.000 i 6.000 persones diàries, 
l’Hospital de Dia d’Oncologia podrà administrar una trentena de tractaments simultanis i l’àrea de 
Rehabilitació podrà atendre fins a 700 pacients diaris. La capacitat del nou espai permet futurs creixements, 
tenint en compte que l’any passat ja es va registrar un increment global de l’activitat d’un 9%. 
 
Trasllat progressiu i en període de baixa activitat per minimitzar l’afectació 
Amb la voluntat d’interferir el mínim possible en el desenvolupament habitual de l’activitat assistencial i 
garantir un desplaçament gradual i precís a les noves dependències, el trasllat de Consultes Externes i 
Hospital de Dia s’efectuarà entre el 20 d’agost i el 2 de setembre.  
 
En aquests dies d’impàs, les àrees que ho requereixin -com Hematologia, Oncologia, Oftalmologia, 
Ginecologia o l’Hospital de Dia- oferiran serveis essencials sota criteri mèdic dels quals s’informarà 
prèviament als pacients en qüestió. Per la seva banda, el trasllat del servei de Rehabilitació es realitzarà 
entre el 7 i el 12 de setembre. A més, en ambdós casos es farà coincidir amb el període estival durant el 
qual l’activitat es redueix al voltant del 50%.  
 
Més informació: 
Comunicació Corporativa MútuaTerrassa  93 736 50 24 / comunicacio@mutuaterrassa.cat   / @Mutua_Terrassa  Terrassa, 24 de juliol de 2018 


