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ACTA CONSELL SECTORIAL DEL DRET A LA SALUT DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 

 

 
 
Data: 17 de novembre de 2015 
Lloc: Sala d’actes  
Hora: 18 h 
 
 
Presideix: 
Esther Flaquer García, Presidenta-delegada del Consell de Salut. 
Consellera de Salut del Districte de Nou Barris. 
 
Membres assistents: 
 
INSTITUCIONS SANITARIES 
 

- Maribel Passarin.- Agencia de Salut Pública de Barcelona 

- Montse Petit.- Agència de Salut Pública de Barcelona 

- Jaume Estany Ricart.- Gerent Consorci Sanitari de Barcelona 

- Rosamaria Serrasolsas.- Directora de l’Àrea Integral de Salut BCN Nord del 

Consorci Sanitari de Barcelona . 

- Carles Benet.- Consorci Sanitari. 

- Toni López Ruiz.- ICS-SAP Muntanya 

- Carme Nebot Adell.- ICS_SAP Muntanya 

- Pilar Solanes.- Directora del Programa de Salut. Ajuntament Barcelona 

- Nuria Sabate, Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. 

- Marta Solé, directora d’atenció al ciutadà, de l’Hospital Universitari de la Vall 

d’Hebron. 

- Mª Josep Lopez  Dolcet.- Sap Muntanya-Dreta-ICS 

- Joan Farré Calpe.- Gerent CIS Cotxeres 

- Sonia Pérez Lopez.- CIS Cotxeres 

- Marta Comerma Cotrina.- Grup Comunitària CIS COtxeres 

- Andres Marco.- CAS Nou Barris 

- Paloma Lago Bayzin.- CSM Nou Barris Nord i Sud 

- Pere Casanovas Baiget.- Col·legi Farmacèutics de Barcelona 

- Maria Estrada Capmany.- Col·legi Farmacèutics de Barcelona 

- Carmen Grifoll.- Fundació 9 Barris CSMIJ 

Districte de Nou Barris 
Serveis a les Persones 
 

Pl. Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona 
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SERVEIS A LES PERSONES I EQUIP POLÍTIC DEL DISTRICTE 

 

- Lucas M. Martínez Chito.- Director Serveis a les Persones i Territori 

- Carlos Izquierdo.- Conseller Tècnic Bcn en comú 

- Gemma Tarafa.- Comissionada de Salut de l’Ajuntament 

- Núria Gaig Jané.- Conseller Municipal grup PSC 

- Nati Sanjurjo Golpe.- Consellera Ciutadans C’S 

- Francisco Garrobo Mayor.- CUP-Capgirem Nou Barris 

ASSOCIACIONS I ENTITATS 
 

- Mª Sixta Perez.- ASENDI NB. 
- Francisca del Rio León.- As. Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia 

- Antonio López Martínez.- Consell de Gent Gran del Districte 

- Trini  Cuesta Sánchez.-AAVV. Guineueta 

- Mari Carmen Cruz. AAVV Roquetes 

- Puri Lea. AAVV Roquetes. 

- Mª Lluïsa Serralta González.- AAVV. Verdum 

- Mª Carmen Mencia.- AAVV Verdun 

- Juan Garcia Sánchez.- AAVV. Prosperitat 

- Carmen Cabello Jiménez.- AA VV. Prosperitat 

- Mª Nieves Bonal Sánchez.- AAVV. Prosperitat 

- Marcela Iturriaga Martin.- Coordinadora d’AAVV. Nou Barris 

- Julian Lluis Córdoba.- AAVV. Porta 

- Angeles Puente Rebolledo.- AAVV Porta 

- Francisco Carrillo Marsal.- AVV. Turó de la Peira 

- Gonzalo Rodrigo.- AVV Guineueta 

- Antonio Paredes.- AVV Guineueta 

- Manuel Antequera.-AVV Guineueta  

 

Secretària:   
         Maria Garcia Soler 
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Desenvolupament de la sessió 
 
 PRIMER PUNT .-Constitució del Consell. Nova legislatura. Es constitueix el Consell 
Sectorial del Dret a la Salut (nova nomenclatura pels Consells de Salut dels districtes) de la 
nova legislatura. 

 
La Sra. Esther Flaquer es presenta com presidenta delegada  de la regidora del Districte per al 
Consells de la nova legislatura, que també canvien de nomenclatura. Presenta també al Sr. 
Carlos Izquierdo com a Conseller Tècnic del Districte. 
 
Les entitats presenten una candidata per a la Vicepresidència, la Sra. Trini Cuesta, però a 
demanda d’altres entitats, prefereixen valorar la proposta i deixar per al proper Consell la 
decisió definitiva. La Comissió  permanent s proposa  incorporar dos membres d’entitats, un 
seria representat d’entitats de salut mental, AFEM, que s’ha fet arribar a la presidenta que la 
menciona, i l’altra, a proposta de les entitats. 

 
SEGON PUNT.-  Lectura i aprovació de l’Acta del Consell del 19 de març de 2015. 

Sense cap rectificació ni proposta s’aprova per unanimitat. 
 

TERCER PUNT.-  Presentació del PAD-PAM a càrrec de Carles Izquierdo, Conseller Tècnic 
del Dte. I representant del Grup Municipal de Bcn en comú. 
 

El Sr. Carlos Izquierdo explica els objectius estratègics  per confeccionar el PAM-PAD del 
nou mandat i manifesta que s’està consultant a totes les taules, comissions i consells 
possibles. S’obre una ronda de propostes als membres del Consell:  
 

 Prevenció comunitària, com exemple es posa fer incidència i seguiment en 
alimentació i nutrició dels grups més vulnerables, infància i gent gran. 

 Pagament de medicació, es a dir, posar mitjans per fer front a les desigualtats. 
 Es proposa millores per a la salut mental.  
 Estudi i valoració dels  recursos sociosanitaris per a gent gran i malalts en 

general.  
 Les dificultats de transport per accedir alguns CUAPS com el d’Horta que utilitza 

gent de Nou Barris i també les dificultats que representa el  haver traslladat els 
especialistes mèdics a Centres de Sant Andreu. Els veïns de Guineueta i Roquetes 
ho expressen in situ. Proposen estudi de mobilitat i accessibilitat als mateixos. 

 Determinats territoris, com a Zona Nord o Roquetes, no hi ha aparells per fer 
exercici als espais públics. 

 Queixa per la jubilació de l’especialista en fibromiàlgia a Vall d’Hebron on no s’ha 
cobert la plaça  i que ara s’ha d’anar a Sant Andreu a la consulta del Dr. Moreno. 
No hi ha sales per a multidisciplinaris 

 Es pregunta per les campanyes de fumigació als arbres i que es comuniqui amb 
antelació i s’informi dels productes utilitzats. Calen protocols d’actuació 

 Es sol·licita un Consell extraordinari dedicat al tema de Salut Mental. 
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Els membres del consell que pertanyen a les institucions contesten alguns temes: 
 

 En quan a la Dra. Paloma Lago informa que el trasllat de Salut Mental nord era 
perquè l’edifici havia quedat petit per a les necessitats del servei. 

 La Comissiona da de Salut Sra. Gemma Tarafa informa que s’estan organitzant 
noves xarxes de transport octogonals que facilitaran els trasllats, però es revisarà 
les peticions. 

 La Comissionada també informa que el nou departament de Medi Ambient, 
Ecologia i Salut tenien previst revisar els protocols de fumigació. 

 Lluïsa de Associació de Verdum, s’han coordinat amb els barris de Roquetes i 
Prosperitat per tractar temes de salut mental. Han consultat a Jaime Collado. 

 El Govern de districte es compromet a celebrar un Consell de Salut Mental 
extraordinari. 

 
QUART PUNT.- Línies estratègiques de salut pel nou mandat, a càrrec de Gemma 
Tarafa, Comissionada de Salut. Informa de 4 línies estratègiques pel proper mandat: 
 

 Primera línia: Reduir les desigualtats en salut als barris amb indicadors de salut 
desfavorables detectats en l’últim informe de Salut presentat durant l’actual mes 
de novembre. Es desenvoluparan “Plans de salut als Barris” en els 18 barris amb 
indicadors desfavorables a Barcelona. En concret a Nou Barris s’ha començat a 
treballar en plans específics  a Verdun, Can Peguera i Turó de la Peira. Aquests es 
focalitzaran a més a més dels temes de salut en “plans integrals de Govern” com 
ara l’ocupació, rehabilitació etc. 

 Segona Línia: Salut Mental. S’està creant un “Pla de Salut Mental per a Joves” 
 Tercera línia: : Es vetllarà per les millores en salut Primària i Comunitària, tot i 

no tenir les competències directes, ex. Es col·labora amb el Consorci en un Pla 
d’Equipaments pel període 2016 a 2023. 

 Quarta línia: Model Sanitari. Mancances, Fortaleses. Estudi per veure tots els 
serveis externalitzats 
 
 També s’està preparant un Pla de drogues per l’any 2016, i una mesura 

específica de salut sexual i reproductiva  pensat per als joves. 
 

Preguntes/comentaris:  
- Les entitats plantegen que han detectat en les escoles conductes preocupants de nens i 
joves. 
- També han detectat que l’atenció domiciliaria rehabilitadora externalitzada per gent gran i 
malalts és deficitària. Apuntant que surt a concurs la rehabilitació.  
- La Fundació de Salut (CSMIJ) Mental de Nou Barris informa que estan treballant 

específicament en un Pla per a nens de 0a 18 anys donada la preocupació per determinats 
temes. 

- L’associació de Fibromiàlgia demana més campanyes de sensibilització a escoles i a la 
població en general. 
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CINQUÈ PUNT.-  Presentació de “Informe de salut de Barcelona: Projecte de Salut 
als Barris” Anna Novoa, de l’Agencia de Salut: 
 

- Es presenten dades sobre la situació socio-econòmica a Nou Barris, nivell d’estudis, 
indicadors de diferents malalties, dades sobre actuacions de prevenció i resultats. 
S’adjunta un informe per consultar les dades, i comparar-les amb la resta de la ciutat. 

- La Sra. Passarin explica breument com s’està implementant el Pla de Salut de Barri 
especial  a Verdun, Turo de la Pèira i Can Peguera. S’ha començat en la diagnosi 
quantitativa analitzant informes  fins el desembre i al gener es farà la part qualitativa 
mitjançant entrevistes amb els integrants dels eixos de Salut dels Barris. 

- També explica alguns programes que s’estan fen al Districte com : Programa per 
evitar aïllament de la Gent Gran, Hàbits saludables orientats a la dieta (Roquetes), 
programes d’oci saludable, i  d’habilitats parentals.  

 
SISÈ PUNT.- Balanç del Conveni d’equipaments 2008-2015. Rosamaria Serrasolsas, 
Consorci de Salut de Barcelona: Es presenta un informe sobre el Conveni entre Generalitat, 
Consorci i Ajuntament de Barcelona per a la xarxa sanitària de Nou Barris, sobre equipament 
i serveis mèdics. Es pot consultar un document que s’adjunta als membres del Consell. 

 
SETÈ PUNT.-  Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte  a Nou 
Barris. Rosamaria Serrasolsas: 
 

- S’inicia el programa de detecció precoç de càncer de colon i recte a Nou Barris. 
S’explica com  funciona i quins son els passos a seguir. S’ha començat pel barri de 
Ciutat Meridiana, i continuarà per Xafarines, Roquetes, Guineueta Prosperitat, 
Verdum. Rio de Janeiro-Porta ,Vilapicina, Turo de la Peira i Cotxeres. 

- A l’ABS Ciutat Meridiana s’han enviat 3.000 cartes, han contestat 133  veïns i 
s’han detectat 6 casos sospitosos que s’han derivat a Vall d’Hebron. 

- El Col·legi de farmacèutics informa sobre l’existència d’un llistat de  les farmàcies que 
col·laboren de forma voluntària en  la campanya. Totes elles estan degudament 
identificades. Donen indicacions de com fer-ho. 

- Es veu la necessitat de fer campanyes informatives per conscienciar a la població, 
però s’informa que no totes les campanyes són útils i es proposa per una propera 
sessió convidar un epidemiòleg perquè ens informi sobre el tema. També es proposa 
al Consorci Sanitari fer xerrades als CAPs a mesura que es vagin implementant i es 
demana a totes les entitats assistents la necessitat de difondre el protocol per 
aconseguir una major adhesió al mateix. S’ofereixen els, centres cívics per a realitzar-
les. L’Agencia de Salut pot ajudar en aquest tema i el Consorci es compromet a donar 
resultats de la implementació de la campanya a Nou Barris. 

- La Sra. Trini Cuesta informa que ha sortit un informe sobre drets i deures dels  
pacients i que s’està fent un estudi d’opinió que participen els malalts i ja ens 
comunicaran els resultats. 

- La consellera Sra. Esther Flaquer agraeix el treball veïnal i l’esforç fet de les entitats 
durant molt temps per aconseguir implementar el Programa de Detecció precoç de 
càncer de Còlon i Recte, que finalment s’està implantant. 
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VUITÈ PUNT.-  Constitució de la Comissió d’Atenció Primària i Salut comunitària 
de Nou Barris. Esther Flaquer, Consellera de Salut del Districte: 
 

- S’expliquen els objectius de la comissió, el primer  aconseguir una relació de serveis i 
projectes de salut o relacionats amb la salut del Districte, que pugui ser útil tant per 
als professionals com per les entitats que treballen aquest sector, i els propis veïns. 

 
- Seria una organització que treballaria en dues sessions per acordar tasques, i valorar 

els resultats. Participen representants del Consorci, l’Agencia de salut, la Direcció de 
salut, i Salut Mental i un representant d’entitats per cada una de les àrees. Queda 
pendent els representants d’entitats 2 0 3 persones i /o representants de taules de 
treball comunitari. 

 
- S’iniciarà la primera trobada el més aviat possible. Convocarà el Districte 
 

NOVÈ PUNT.-  Precs i preguntes: 
 
Trini Cuesta:  

 Instar a la gerència de la Vall d’Hebron per reprendre la taula de treball amb caràcter 
trimestral  amb les entitats que  no s’estan fent. 

 Pregunta com s’organitza el PIUC Pla integral d’urgències de Catalunya per els mesos 
d’hivern, apuntant que  cal reforçar l’Atenció Primària. S’han de reforçar els CUAPS i 
el SEM. També la importància de la coordinació. 

 Informa que des de la coordinadora de AAVV estan fent una enquesta per valorar 
l’Atenció Primària, temps d’espera, moltes vegades és d’1 mes i això satura els 
serveis d’urgències. En 3 0 4 mesos es comprometen a donar els resultats. 

 Planteja que les entitats se senten com “floreros” davant CUAPS i la Comissió de 
Primària. Demanen que es compti amb les plataformes i taules d’usuaris abans de fer 
els plans de SAP Muntanya, en temes d’organització i gestió. 

 Resposta de La Sra. Marta Solé, que ben aviat es farà una nova convocatòria amb 
Gerència de Vall d’Hebron. 

 
Sra. Francisca del Rio: afirma que les farmàcies tanquen a les 21 hores i no tenen a prop 
les d’urgències. El Sr. Pere Casanovas informa que cada dia hi ha dos farmàcies més de 
guàrdia fins les 12 de la nit. 
 
Sr. Gonzalo Rodrigo:  
Que han estat 3 anys reivindicant el servei d’urgències de la Guineueta. Que la Generalitat al 
2012 va dir que obriria fins les 12 de la nit i no s’ha fet. Que a la Diagonal sí i Nou Barris no. 
Que no s’han fet els serveis i activitats que es va prometre, que Creu Roja trauria la gent 
amb problemes de mobilitat al carrer, i d’altres i que no es fa. Solament està funcionant 
l’escola de salut . 
 
El Sr. Juan Garcia: es queixa de l’actitud del Gerent de la Vall d’Hebron. 
 
La Sra. Maria Sixta informa que l’Associació ASENDI estan al barri de Porta i que tenen un 
banc solidari de material ortopèdic. Ho ofereixen a tothom. 
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La Comissionada Sra. Gemma Tarafa informa que intentaran consultar opinió als 
membres del Consell de Salut sobre els diferents projectes i programes, amb temps suficient 
per poder influir en les decisions. 
La Sra. Nuria Sabaté  del Vall d’Hebron, manifesta que tant el Gerent com la Junta 

Directiva del Hospital valoren que la participació ciutadana és molt important i es vol tenir en 
compte. 
 
Sobre el PIUC la Sra. Rosamaria Serrasolsas contesta que existeix el Comitè operatiu 
d’urgències i emergències que fan seguiment de tots els Centres. També Plans 
Funcionals tant de Primària com d’Hospitals.  
 
El Sr. Jaume Estany: Els Comitès operatius transmeten la informació, seguiment 
d’epidèmies com la grip, ex. Els professionals sols es vacunen un 20%, els ciutadans un 
50%, és un tema a modificar. 
 
Diferents intervencions més: 
 

- El motiu de traslladar les urgències de la Guineueta, ha estat per aconseguir edificis 
més  amplis que poguessin acollir tecnologia més adequada, boxes complets amb 
radiologia, etc. 

- Cal revisar el compromisos que es van fer a l’Espai de la Guineueta  
- Queda pendent revisar la xarxa de Comunicació que podria ser en el seu moment no 

es tingués prou en compte a l’obrir Cuads nous. 
- El debat de la proximitat no sempre implica qualitat, cal tenir en compte que la Vall 

d’Hebrò està als nostres barris i en d’altres no ho tenen tant a prop. La Comissionada 
planteja la possibilitat de parlar de temes de proximitat. 

- Farmàcies expliques que el Departament de Salut organitzen les guàrdies de nit 
obligatòriament. 

 
Amb un resum de les qüestions més significatives plantejades al Consell el Conseller Tècnic 
Sr. Izquierdo i la consellera de salut Sra. Esther Flaquer agraeixen l’assistència i les 
aportacions dels presents, manifesten que han pres nota per seguir treballant sobre el temes 
plantejats. 
 
Es tanca la sessió a les 20,30 hores. 
 

La secretària del Consell, Maria Garcia  
Barcelona, 19 de novembre de 2015 


