
Àrea d’influència
Centres i adreces

Centre d’Atenció Primària 
Dr. Moisès Broggi
Salvador Jué i Pujolar, 1
17130 l’Escala
972 776 060

Dispensaris municipals
Albons
Sant Crist, 1
17136 Albons
972 765 085

l’Armentera
Escoles, 7
17742 l’Armentera
972 520 206

Bellcaire d’Empordà 
Ctra. de l’Escala, 27
17141 Bellcaire d’Empordà
972 765 005

Sant Pere Pescador
Hospital, 9
17470 Sant Pere Pescador
972 505 514 

Torroella de Fluvià
Torroella de Montgrí, 1 
17474 Torroella de Fluvià
972 550 205

Ventalló
Plaça Major, s/n
17473 Ventalló
972 793 653

Viladamat
Plaça de la Vila, s/n
17137 Viladamat
972 788 532

Vilamacolum
Escoles, 9
17474 Vilamacolum
972 550 025

Informació d’utilitat

Centre d’Atenció Primària Dr. Moisès Broggi
Salvador Jué i Pujolar, 1 · 17130 l’Escala

972 776 060 · abslescala@salutemporda.cat

L’ABS l’Escala està gestionada per la

www.salutemporda.cat



Atenció de proximitat, 
personalitzada i de confiança
L’atenció primària és el primer punt d’accés 
al sistema sanitari públic que garanteix una 
assistència global i continuada al llarg de la 
vida del pacient. 
En podeu fer ús si necessiteu assistència sani-
tària, ja sigui amb cita prèvia o sense. 
Per demanar cita prèvia ho podeu fer:
• De forma presencial al Servei d’Admissions, 

de 8 h a 20 h, de dilluns a divendres 
• Telefònicament en horari d’obertura dels 

dispensaris i el CAP
• De forma telemàtica a través de

- www.gencat.cat/ics  
- La Meva Salut

Per urgències, disposeu del servei de 24 hores 
d’atenció continuada, tant al domicili com al 
CAP Moisès Broggi de l’Escala.

Per urgències vitals, truqueu al 112

Professionals
Els nostres professionals assistencials són 
especialistes en:  
• Medicina Familiar i Comunitària
• Infermeria Familiar i Comunitària
• Pediatria
• Infermeria Pediàtrica
• Ginecologia
• Llevadora
• Odontologia
• Auxiliar d’infermeria

Cartera de serveis
• Urgències 24 h (al CAP de l’Escala o al 

domicili) 
• Visites del metge de família (al centre o 

al domicili)
• Visites d’infermeria (al centre o al domicili)
• Seguiment de malalties cròniques 
• Atenció odontològica
• Atenció comunitària
• Activitats preventives
• Planificació familiar, seguiment de l’emba-

ràs, prevenció i tractament de les malalties 
de transmissió sexual

• Visites pediàtriques 
• Seguiment del nen sa amb els programes 

de vacunacions i salut bucodental

Salut comunitària
• Programa “Salut i Escola”
• Programa de Salut Bucodental
• Programa d’Atenció Domiciliària

Proves i tractaments 
complementaris
• Extraccions de sang 
• Espirometries
• Monitorització ambulatòria de pressió arterial
• Electrocardiogrames
• Proves de glicèmia
• Cures i injectables
• Vacunacions
• Cirurgia menor ambulatòria
• Infiltracions
• Tractament anticoagulant oral (TAO)

Targeta Sanitària
La Targeta Sanitària Individual (TSI) és el 
document que us identifica com a usuaris 
del sistema sanitari públic. Us facilita l’accés 
als serveis i a les prestacions derivades de la 
vostra assistència, com ara els medicaments 
amb recepta. 
Recordeu que cal portar-la sempre que 
vingueu al centre.

Servei d’Admissions
Hi podeu sol·licitar informació, visites pro-
gramades o dur a terme tràmits i gestions 
d’atenció primària. El Servei d’Admissions 
també fa la recepció de les consultes per a 
la Unitat d’Atenció al Ciutadà (atencioalciu-
tada@salutemporda.cat) així com els sug-
geriments, les reclamacions, els agraïments 
i les gestions relacionades amb la donació 
d’òrgans i voluntats anticipades.
Trobareu el servei a l’entrada del CAP de 
l’Escala i als consultoris locals. 

Bústia de suggeriments 
Podeu fer arribar les vostres opinions i re-
comanacions dipositant els comentaris a la 
bústia del centre. 


