
       NOTA DE PREMSA  
REOBERTURA DELS CONSULTORIS LOCALS D’ULLASTRELL, VILADECAVALLS,                                             

LA FLORESTA I LES PLANES 
Tornaran a prestar activitat parcialment a partir del 5, 5, 6 i 8 d’octubre respectivament 

 L’actual situació clínica i epidemiològica, derivada de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, ha suposat 
que les entitats i els professionals sanitaris hagin adaptat i reorientat -de forma ràpida, àgil i necessària- 
l’atenció als ciutadans. Tot plegat ha implicat, no només un increment notable de les càrregues assistencials, sinó 
també la incorporació i el desenvolupament de formes assistencials diferents orientades a assolir la màxima 
equitat i eficiència en l’atenció dels pacients.  
 
Degut a aquesta situació, coincidint amb l’inici de la pandèmia, el passat mes de març es van prendre diverses 
mesures, una de les quals va ser el tancament dels Consultoris locals amb la voluntat de concentrar l’activitat 
assistencial al centre de referència. 
 
Amb l’objectiu de prestar la millor assistència als ciutadans -amb totes les mesures epidemiològiques de seguretat 
adients- i atenent als problemes d’accessibilitat de les persones amb dificultats en termes de desplaçaments, els 
consultoris locals d’Ullastrell, Viladecavalls, La Floresta i Les Planes es reobriran de forma parcial a partir del dia 
5, 5, 6 i 8 d’octubre respectivament.  
 
En el cas d’Ullastrell, Viladecavalls i La Floresta, l’obertura serà parcial, de dos dies la setmana (en un torn de 
matí i un de tarda) i el personal que atendrà les demandes serà Infermeria i admissions. En el cas de Les Planes, 
l’obertura serà parcial, d’un dia a la setmana (en un torn de matí) i el personal serà d’Infermeria. 
 
Horari consultori Ullastrell: dilluns de 8 a 14h i dijous de 15 a 20h 
Horari consultori Viladecavalls: dilluns de 8 a 14 i dijous de 15 a 20h 
Horari consultori La Floresta: dimarts de 8 a 14h i dijous de 15 a 20h 
Horari consultori Les Planes: dijous de 10 a 14h 
 
 
Més informació: 
Comunicació Corporativa MútuaTerrassa 93 736 50 24 / comunicacio@mutuaterrassa.cat /@Mutua_Terrassa 
 Terrassa, 2 d’octubre de 2020 


