
CAC
CENTRE D'ATENCIÓ COMUNITÀRIA  

Equipament municipal destinat a la prestació de serveis comunitaris
gratuïts a persones derivades des del Centre d'Assistència Primària (CAP) 

i des de l'Ajuntament de Montornès del Vallès.



Servei d’Atenció Sanitària 

Administració de vacunes, control de 
medicació, analítiques, recollida de mostres 
biològiques, realització de cures programades.

Com es pot accedir al servei?
Al telèfon 93 326 89 01 de programació 
de visites de l’Institut Català de la Salut  

Quan té lloc la visita?
Els dimecres de 8 a 11.30 h  

Servei d’Informació i Atenció
a les Dones  (SIAD)

Ofereix atenció especialitzada, de forma 
individual i con�dencial, en tots els àmbits 
relacionats amb la seva vida, laboral, social, 
personal i familiar.

El SIAD consta de diferents serveis: de Primera 
Acollida, d’Assessorament Jurídic, d'Atenció 
Psicològica per a dones i de suport emocional 
per als �lls i �lles de les usuàries.

Com es pot accedir al servei? 
Amb cita prèvia al telèfon 93 568 81 27 
de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimarts 
i dijous de 16 a 20 h o al correu electrònic  
igualtat@montornes.cat

Quan té lloc la visita?
Els dilluns i dimarts segons el servei

Servei d'assessorament en el consum 
de Drogues i Pantalles (SADIP)

Atenció, assessorament i seguiment de les 
problemàtiques associades amb el consum de 
drogues i l’ús de pantalles ofert al conjunt de la 
ciutadania. Les persones menors d’edat gaudiran 
d’una alternativa psicoeducativa a les sancions 
per consum i tinença de drogues il·legals. 
Servei de la Mancomunitat del Galzeran

Com es pot accedir al servei?
Amb cita prèvia al telèfon 93 572 11 70
de dilluns a divendres de 9 a 14 h o al correu 
electrònic promosalut@montornes.cat

Quan té lloc la visita?
Els dijous de 10 a 14 h i de 15.30 a 18.30 h

Servei per a la diversitat afectiva i sexual 
Informació, assessorament i acompanyament 
a persones LGTBI i als seus familiars. Es un espai 
per abordar situacions d'orientació sexual i 
d’identitat de gènere i per sensibilitzar sobre 
les desigualtats i violències que puguin partir 
aquestes persones.

Com es pot accedir al servei? 
Amb cita prèvia al telèfon 93 568 81 27 
de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimarts 
i dijous de 16 a 20 h o al correu electrònic  
igualtat@montornes.cat

Quan té lloc la visita?
Un divendres al mes de 9 a 13 h 
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