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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE SALUT 

 

A Barcelona, a les 18.30 h del 22 de novembre de 2016, s’inicia la sessió del Consell Sectorial 
de Salut, reunit a la sala de reunions de la planta baixa de la seu del Districte (plaça de Comas, 
18). 
 
La Sra. Laura Cañadas inicia la sessió com a presidenta del Consell donant la benvinguda i 
agraint la participació  
 

Hi assisteixen les entitats i persones següents: 
 
 
Adela Agelet      AV de les Corts 
Maite Sanemeterio                  CHMLC 
Anna Maria Serra 
Marta Carretero  

AECC 
AV Zona Universitària 

Sr. Carlo Scoles AV Camp Nou 
Pedro Alonso Banc Solidari de Serveis Gratuïts 
Carmen Rebollo 
Maria Rosa Almirall 
Sra. Pilar Cañabate 
Sr. Jaume Prat 

ACAF 
ASSIR Esquerra 
Fundació Ace 
Serveis Socials Districte 

Sra. Resu Aguera ASSIR Esquerra 
Sr. Ferran Carpeta  Mancomunitat Veïns Pl. Sòl de Baix 
Sr. Jaume Benavent Consorci d'Atenció Primària de Salut de Barcelona 

Esquerra 
Sra Jam Sampons 
Sra. Lola Garcia 

Casal de Joves de Les Corts 
Serveis a les Persones i al Territori. Districte. 

Sra. Maribel Pasarín Agència de Salut Pública de Barcelona 
Sr. Xavier Altimira Director del Consorci Sanitari de les Corts 
Sr. Xavier Cubells Director de Serveis a les Persones i al Territori 
Sr. August Anguita 
Sra. Belen Enfedaque  

CAP Les Corts 
Directora del Servei d’Atenció Primària Esquerra - ICS 

Sra. Alicia Carrascón ICSS 
Sra. Anna Mas                         Secretària Consell  
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Hi assisteixen els consellers següents: 
 
 
Sr. Xavier Cañigueral     PP 
Sr. Rafael Mancho 
Sr. Marc Faustino 

CIU 
CUP 

Sr. Jordi Castellana ERC 
  
  
 

 

1. Ordre del dia 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 
2. Informació sobre la nova Comissió Social i Sanitària el 12 de desembre a les 18.30 h. 
3. Activitats per la Commemoració del Dia Internacional de la Lluita contra la Sida. 
4. Presentació del Pla de salut mental de Barcelona per Pilar Solanes, directora del 

Programa de Salut. Propostes de treball des del Consell 
5. Informació del PASSIR a càrrec del Sr. Jaume Benavent, gerent de CAPSE, i Cristina 

Martínez, responsable d'ASSIR. 
6. Torn obert de preguntes. 

 

2. Desenvolupament 

1. S’aprova l’acta. 
 

2. S’informa que es reinicien les reunions de la Comissió Social i Sanitària enfocades des 
d’un punt de vista de coneixement del que hi ha al territori i de participació i 
connexió entre equipaments. La propera serà el dia 12 de desembre a les 18.30 h. 
 
 

3. Activitats entorn de la Commemoració del Dia de la Sida: 

Es farà una activitat per trencar mites i estigmes vers el VIH i la Sida amb uns jocs interactius. 
Es cerca un lloc per fer-los i s’ofereix l'ASSIR Esquerra. S'organitzarà l’activitat conjuntament. 
Se celebra l’inici d’activitats conjuntes i es parla de la possibilitat de fer més accions sobre salut 
a diferents equipaments. 

També el dia 1 de desembre es farà un llaç commemoratiu amb les persones que treballen a la 
seu del Districte, que portaran una samarreta vermella amb el logotip commemoratiu. Es 
convida els assistents. 

4. Presentació del Pla de salut mental de Barcelona 
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S'adjunta l'enllaç de la presentació que fa Pilar Solanes, cap del Programa de Salut, i anuncia el 
treball amb el Consell de Salut de les Corts partint de les línies estratègiques del Pla. Es 
formarà un grup de treball entorn del Pla. De moment, hi ha un treball del sector que 
construeix la Taula de Salut Mental de Barcelona que territorialitzarà els seus objectius a tots 
els districtes. Es parla de diferents projectes que podrien generar iniciatives dins el grup de 
treballs: "Aquí t’escoltem" i d'altres que es puguin fer des dels equipaments i des de la Taula 
Jove. Per això, avui es troben entre nosaltres professionals de Serveis Socials, Dones i Treball 
amb Joves. 

http://eldigital.barcelona.cat/wp-content/uploads/2016/07/Pla-Salut-
Mental-1.pdf 

 

 

5. Informació del PASSIR (Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) 
 
Es resumeix la intervenció de Cristina Martínez, en algunes de les diapositives de Power Point 
que s'han vist en la sessió del Consell. La Sra. Martínez ofereix poder visitar el servei exposat, 
que ha estat traspassat al CAP Numància. Aquest traspàs és valorat positivament pels 
professionals que intervenen al debat. 
Les unitats d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) ofereixen una atenció integral des 
de l'adolescència fins a la menopausa, en aspectes relacionats amb la prevenció, la promoció 
de la salut i l'atenció als processos de salut reproductiva a la població en general i 
especialment als joves, les dones i les seves famílies i la població en situació de vulnerabilitat, 
sense discriminació i entenent la sexualitat des d’una perspectiva àmplia. 
 

 
 

http://eldigital.barcelona.cat/wp-content/uploads/2016/07/Pla-Salut-Mental-1.pdf
http://eldigital.barcelona.cat/wp-content/uploads/2016/07/Pla-Salut-Mental-1.pdf
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6. Torn de paraules: 

*Hi ha un 30% d’absentisme en l’assistència a les consultes de capçalera. En Carlo Scoles, 
de l’AV Camp Nou, demana que es dissenyin mecanismes per rebaixar aquest percentatge. 

*L’Associació ACAF es presenta breument i explica que treballen en aquests moments 
entorn de l’acompanyament de persones amb síndrome de sensibilitat. 

La sessió acaba a les 20.30 h. 

 


