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NOTA DE PREMSA 
 

Els professionals dels centres d’atenció primària de la 
Corporació vacunaran de la grip en diferents equipaments 

municipals de Lloret, Tossa, Malgrat, Palafolls i Calella 

 
 Als CAP només s’hi vacunaran els pacients que ja tinguin una cita presencial 

o bé telefònica programada per algun altre motiu de salut i a la població 

infantil 

 
 Gràcies a la col·laboració dels diferents ajuntaments, s’han habilitat un 

seguit d’equipaments municipals que permetran evitar aglomeracions als 

centres de salut i reduir el risc de contagis  

 
 Per vacunar-se als diferents espais serà necessari demanar cita prèvia i 

identificar-se amb la targeta sanitària o bé el DNI  

 

Els sis centres d’atenció primària gestionats per la Corporació de Salut del 

Maresme i la Selva –CAP Calella, CAP Malgrat de Mar, CAP Palafolls, CAP Dr. F. 

Benito Rieral, CAP Lloret de Mar i CAP Tossa– administraran la vacuna de la grip a 

la població adulta en diferents equipaments municipals que s’han habilitat gràcies 

a la col·laboració dels ajuntaments de Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, 

Tossa i Calella. Només es vacunaran als CAP els infants i els pacients que ja tinguin 

una cita programada presencial o bé telefònica per tractar algun altre motiu de 

salut.  

 

D’aquesta manera es busca evitar aglomeracions als CAP i que les persones que es 

vacunin de la grip puguin creuar-se amb persones sospitoses o positives per 

coronavirus. La campanya s’iniciarà a partir del 15 d’octubre i va dirigida, sobretot, 

a persones majors de 65 anys i a les que tenen patologies cròniques i poden patir 

complicacions si agafen el virus. El període recomanat per vacunar-se són els 
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mesos d'octubre i novembre. A cada punt de vacunació habilitat s’han adaptat les 

dates i els horaris a la disponibilitat de l’espai. Per això en algun equipaments es 

començarà a vacunar més enllà del dia 15.  

 

Per vacunar-se en aquests espais fora dels CAP cal tenir cita prèvia per poder 

organitzar les cues correctament i evitar que es concentri molta gent en una franja 

horària concreta. Així mateix, els ciutadans que vagin a vacunar-se s’hauran 

d’identificar amb la targeta sanitària o bé el DNI.  

 

Tots els punts de vacunació estaran degudament senyalitzats amb cartelleria i 

caldrà seguir en tot moment les recomanacions sanitàries de respectar la distància, 

rentar-se les mans a l’entrar i sortir de la zona de vacunació i portar posada la 

mascareta, sempre que no hi hagi una contraindicació per part dels facultatius.  

 

Punts de vacunació i horaris  
 
Lloret de Mar 
 

Què haig de fer per vacunar-me? 
 
A Lloret de Mar cal demanar cita prèvia trucant al telèfon 972. 36.57.88 o bé 

dirigir-se presencialment a l’Oficina de Turisme ubicada a l’avinguda de les 
Alegries, 3 de 10 h a 17 h. 
 

On i quan puc em puc vacunar?  
 
El punt de vacunació està situat a El Puntet i s’administraran les vacunes des del 

15 d’octubre fins al 30 de novembre de dilluns a divendres de 9 h a 14 h i de 
15 h a 20 h.    
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Tossa de Mar 
 
Què haig de fer per vacunar-me? 
 
Els ciutadans de Tossa de Mar han de demanar cita prèvia al 972. 340. 905 de 
dilluns a divendres de 10 h a 13 h. 

 
On em vacuno i quan ho puc fer? 
 
La vacuna de la grip a Tossa de Mar s’administrarà a la Casa del Mar (planta baixa 
del casal de jubilats) des del 15 d’octubre al 30 de novembre en els  següents 
dies i hores:  

 
 Dilluns: 15 h a 20 h 

 Dimecres: 15 h a 20 h 

 Divendres: 9 h a 14 h  

Malgrat de Mar  
 
Què haig de fer per vacunar-me? 
 
Els ciutadans de Malgrat de Mar han de demanar cita prèvia al 93. 761 95 00 de 
dilluns a divendres de 8 h a 20 h. 

 
On i quan puc em puc vacunar?  
 
A Malgrat de Mar s’han habilitat diversos punts de vacunació: 
 

 Escola d’Adults Cases dels Mestres:  

o Divendres 23/10 de 9.30 h a 12 h i de 17 h a 20 h  

o Divendres 13/11 de 9:30 h a 12 i de 17 h a 20 h 

   
 Centre Cívic:  

o Dimarts 3/11 de 9.30 h a 14 h 

o Dimarts 24/11 de 9.30 h a 14 h 

 
 Casal de Jubilats Can Campassot:  

o Divendres 6/11 de 9.30 h a 13 h 

o Divendres 27/11 de 9.30 h a 13 h 
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 Centre Cultural:  

o Dimecres 11/11 de 15 h a 19.30 h 

o Dimecres 18/11 de 15 h a 19.30 h 

 
 

Palafolls 
 
Què haig de fer per vacunar-me? 
 
Els ciutadans de Palafolls han de demanar cita prèvia al 93.762.00.43 de dilluns a 
divendres de 8:30 h a 14:30 h o bé presencialment a la Plaça Major, 11. 

 
On i quan em puc vacunar? 
 
A Palafolls s’han habilitat diversos punts de vacunació: 
 

 Casal d’avis centre:  

o Dimecres 21/10 de 16 h a 19.30 h  

o Dimarts 27/10 de 9.30 h a 13 h 

 

 Casal d’avis Sant Lluís: dimecres 28/10 de 16 h a 19.30 h 

Calella 
 
Què haig de fer per vacunar-me? 
 
Els ciutadans de Calella han de demanar cita prèvia al 671.067.009 de dilluns a 
divendres de 9h a 14 h. 

 
On i quan em puc vacunar? 
 
A Calella la vacuna de la grip es posarà al Casal de l’Amistat des del 22 d’octubre 
al 27 de novembre en els següents horaris:  

o Dimarts de 16 h a 20 h  

o Dijous de 9:30 h a 13 h i de 16 h a 20 h  

o Divendres de 16 h a 19 h 

 


