EQUIP D’ATENCIÓ PRIMÀRIA ALT BERGUEDÀ
Municipis de l’Equip d’Atenció Primària: Bagà, Castellar de N’Hug, Gisclareny, Gósol,
Guardiola de Berguedà, La Pobla de Lillet, Saldes, Sant Julià de Cerdanyola i Vallcebre
INFORMACIÓ COLÒNIES D’ESTIU:
L’ICS, a més de donar servei a la ciutadania coberta pel CatSalut i a la que depen d'altres
entitats, dóna serveis i prestacions que no estan incloses en la cartera de serveis del
sistema sanitari públic.
Entre els casos en què els centres de salut de l'ICS han de reclamar el pagament a tercers
es troben els accidents amb motiu d'esdeveniments festius, activitats recreatives i
espectacles públics, en cas que s'hagi subscrit contracte d'assegurança d'accidents o de
responsabilitat civil que cobreixi les contingències derivades d'aquestes activitats, situacions
que es donen en els casals i colònies d'estiu.
La documentació requerida per donar el servei és la targeta sanitària identificativa (TSI,
TSE o document equivalent), la fotocòpia de la pòlissa d'assegurança i el full de
declaració d’accident.
Centre d’Atenciò Primària i consultoris municipals:
Centre d’Atenció Primària Guardiola de Berguedà
C. Estació, 4. Tel. 938227172
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 21 h
Consultori Bagà
C. Vilaseca,2. Tel. 938244500
Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 17 h
Consultori Castellar de N’Hug
C. Nou, s/n. Tel. 938257010
Horari: dimecres, de 9:30 a 11 h
Consultori Gósol
Pl. Major. Tel. 973370201 i 660 17 69 06
Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 8 a 11 h
Consultori La Pobla de Lillet
C. Carrilet, s/n. Tel. 938236006
Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 17 h
Consultori Saldes
C. Camp del Cantó, s/n. Tel. 938258036 i 660 17 69 06
Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 12 a 15 h
Consultori Sant Julià de Cerdanyola
Edifici Ajuntament, baixos. Tel. 938227678
Horari: dilluns, de 10 a 12 h i dijous, de 15 a 16:30 h
Consultori Vallcebre
Casa Roser, s/n. Tel. 938227102
Horari: dimarts, de 8:30 a 11:30 h i dijous, de 14:30 a 16:30 h

Atenció urgent fora l’horari del centre: al CAP Guardiola de Berguedà
Laborables, dissabtes, diumenges i festius 24 hores

061 CatSalut Respon 24 hores

Per a emergències:

