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NOTA DE PREMSA 
 

La vacunació de la grip dels centres de primària de la 
Corporació es farà en diferents equipaments 

municipals de Lloret, Malgrat, Palafolls i Calella 
 

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

programada per algun altre motiu de salut i a la població infantil  

 

 Per vacunar-se als diferents punts habilitats és imprescindible tenir cita 

prèvia programada  

 La campanya s’inicia aquest dilluns 25 i va dirigida a persones majors de 60 

anys, a les que tenen patologies cròniques i als seus convivents, a les 

embarassades i professionals sanitaris  

 

Els diferents centres d’atenció primària i consultoris locals gestionats per la 

Corporació de Salut del Maresme i la Selva –CAP Calella, CAP Doctor Josep Torner i 

Fors a Malgrat de Mar, consultori local de Palafolls, CAP Dr. Francisco Benito i CAP 

Dr. A. Cabañas a Lloret de Mar– tornaran a administrar, com ja es va fer l’any 

passat, la vacuna de la grip a la població adulta en diferents equipaments 

municipals. En alguns d’ells ja s’hi ha estat administrant la vacuna del 

coronavirus. En el cas de Tossa, la campanya es portarà a terme en els mateix 

consultori local.  

 

Gràcies a la col·laboració dels diferents ajuntaments del territori s’han pogut 

continuar utilitzant diferents espais externs als centres de primària per evitar 

aglomeracions i també possibles contagis. En els centres de salut només s’hi 

vacunaran els pacients pediàtrics i els adults que ja tinguin una cita 

programada presencial per tractar algun altre motiu de salut (vacunació 

oportunista).  
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Població diana de la campanya 

La campanya s’inicia aquest dilluns 25 d’octubre i va dirigida, sobretot, a 

persones majors de 60 anys i a les que tenen patologies cròniques o patologies de 

risc i als seus convivents, a les embarassades i dones durant el puerperi fins als 6 

mesos després del part, a professionals sanitaris, sociosanitaris, de centes 

geriàtrics i oficines de farmàcies i als infants entre 6 mesos i 2 anys que tinguin 

antecedents de prematuritat (menys de 32 setmanes de gestació). L'objectiu de 

la vacuna de la grip és protegir les persones més vulnerables i disminuir al 

màxim la possible incidència del virus en els grups de risc.  

 

Els objectius per a la temporada 2021-2022 són assolir o superar cobertures de 

vacunació del 75% en persones grans, preferentment a partir dels 65 anys, i en el 

personal sanitari i sociosanitari, així com superar-ne el 60% en embarassades i en 

persones amb condicions de risc. 

 

El període recomanat per vacunar-se són els 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 i per aquest motiu en alguns equipaments es començarà a vacunar més 

enllà d’aquest dilluns.  

 

Per vacunar-se cal cita prèvia. Com s’agafa?  

Per vacunar-se a qualsevol dels punts de vacunació habilitats és necessari tenir cita 

prèvia programada. Es pot a través del portal https://citasalut.gencat.cat/, La Meva 

Salut o a la pàgina web de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva: 

www.salutms.cat. També es pot demanar cita acudint presencialment al centre de 

primària o bé trucant per telèfon. En el cas de Lloret de Mar la població també 

https://citasalut.gencat.cat/
http://www.salutms.cat/
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podrà acudir de 10 a 14 h a l’Oficina de Turisme (Avinguda de les Alegries) per 

agafar hora.  

 

Un cop els ciutadans vagin a vacunar-se s’hauran d’identificar amb la targeta 

sanitària o bé el DNI.  

 

Punts de vacunació i horaris  

A tots els punts habilitats cal anar-hi amb cita prèvia programada.  

 

Lloret de Mar 

 Lloc: El Puntet 

 Inici: a partir del 2 de novembre 

 Dies i horari:  

o De dilluns a divendres de 10 h a 14 h  

o Els dilluns, dimecres i divendres de 15 h a 20 h 

 

Tossa de Mar 

 Lloc: Consultori Local de Tossa de Mar 

 Inici: a partir del 2 de novembre 

 Dies i horari:  

o Dilluns i dijous en torn de matí 

o Dimarts i divendres en torn de tarda 

 

Malgrat de Mar  

 Lloc: Can Campassol 

 Inici: a partir del 25 d’octubre 

 Dies i horari:  

o Dilluns i dimecres en torn de matí  
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o Dijous en torn de tarda  

 

Palafolls 

 Lloc: Sala annexa al consultori local de Palafolls entrada per la Glorieta del 

Dr. Torner 

 Inici: a partir del 25 d’octubre 

 Dies i horari:  

o Dimarts en torn de tarda 

o Divendres en torn de matí  

 

Calella 

 Lloc: Fàbrica Llobet-Guri 

 Inici: a partir del 25 d’octubre 

 Dies i horari:  

o Dilluns, dimecres i divendres en torn de matí 

o Dimarts i dijous en torn de tarda  

 

Segons l’evolució de la campanya, alguns horaris podrien veure’s modificats.  

 

Vacunació de la grip i dosi de reforç de la COVID-19 

A les àrees bàsiques de salut de Calella i Malgrat-Palafolls es començarà aquest 

dimecres 27 d’octubre a administrar la dosi de reforç del coronavirus, mentre que a 

l’àrea bàsica de Lloret-Tossa s’iniciarà el pròxim 2 de novembre. En tots dos casos 

serà als pacients majors de 70 anys i que faci 6 mesos que van rebre la segona 

vacuna.  
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És important destacar que aquestes persones se les contactarà directament per 

telèfon des dels centres de primària i el dia de la vacunació de la dosi de reforç 

se’ls oferirà l’opció d’administrar també la vacuna de la grip.  

 

 

 


