
 

 Districte de Nou Barris 
 

 

 
ACTA DEL CONSELL DE SALUT DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS  
 
 
Data: 19 de març de 2015 
Lloc: Sala d’actes del districte de Nou Barris 
Hora: 18,30 h 
 
 
 
Presideix: 
Irma Rognoni, Presidenta del Consell de Salut 
 
Membres assistents: 
 
INSTITUCIONS SANITARIES 
 

- Montse Petit.- Agència de Salut Pública de Barcelona 

- Jaume Estany Ricart.- Gerent Consorci Sanitari de Barcelona 

- Rosa Maria Serrasolsas.- Directora de l’Àrea Integral de Salut BCN Nord 

del Consorci Sanitari de Barcelona . 

- Carles Benet.- Consorci Sanitari. 

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

- Soledad Romea, subdirectora assistencial de l’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 

- Josep Serrat Tarrés.- Gerent CIS Cotxeres 

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

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

- Andres Marco.- CAS Nou Barris 

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

 
SERVEIS A LES PERSONES I EQUIP DE GOVERN DEL DISTRICTE 
 
 

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

 

- Santi Borrull.- Conseller Portaveu  

- Pere Fernández i Armengot.- Conseller Grup Municipal ICV-EUiA 

- Jose Luis Diaz Torrebejano.- Conseller Municipal grup PSC 

- Montse Zafra Pocino.- Consellera PP Nou Barris 
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ASSOCIACIONS I ENTITATS 
 

- Josep Aguilar Triviño.- AFEM Nou Barris 

- Paquita del Rio León.- As. Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia 

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

- Trini  Cuesta Sánchez.- AAVV. Guineueta 

- Mari Cruz. AAVV Roquetes 

- Puri Lea. AAVV Roquetes. 

- Esther Flaquer García.- AAVV. Turó de la Peira 

- Mª Lluïsa Serralta Gonzalez.- AAVV. Verdum 

- Juan Garcia Sánchez.- AAVV. Prosperitat 

- Inocencio Alonso Álvarez.- AA VV. Prosperitat 

- Mª Nieves Bonal Sánchez.- AAVV. Prosperitat 

- Carmen Cabello Jiménez.- AAVV. Prosperitat 

- Josep Maria Marti i Magraner.- AAVV Trinitat Nova 

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

Secretària:   
         Maria Garcia  
 
 
Per una força de causa major s’acorda en l’assemblea del Consell 
canviar l’ordre del punts a tractar de la següent manera: primer punt 
1, 3, 5,6,7,4,2,8 i 9. 
 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
PRIMER PUNT .- Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior del 
19/3//2014. 
 
S’aprova l’Acta per unanimitat. 
 
 
SEGON PUNT.- Punt 3 de l’ordre del dia, “Informació a càrrec del 
col·legi de farmacèutics...” 
 
El Sr. Pere Casanovas  presenta el programa de detecció precoç del VIH amb 
test ràpid. S’ha instaurat a 36 farmàcies de tot Barcelona, 5 a Nou barris, als 
carrers Teide 6, Vallcivera 6, Artesania 70, PSG Urrutia 113, i Sant Iscle 21. És 
cobra 10 euros pels costos dels materials analítics, no pel servei. Totalment 
anònim. Més informació:  
www.farmaceuticonline.com/farmàcies/serveisaddicionals/VIH 

 

http://www.farmaceuticonline.com/farmàcies/serveisaddicionals/VIH
http://www.farmaceuticonline.com/farmàcies/serveisaddicionals/VIH
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També és presenta el Programa d’Atenció farmacèutica per la millora del 
compliment terapèutic en pacients crònics complexos. Projecte PCAF. Es tracta 
d’ajudar als pacients que prenen més de 5 medicaments fent un seguiment i 
assessorament personalitzat. De moment s’aplicarà a 11 farmàcies del Districte 
prop dels CAPS de Roquetes i Cotxeres, a partir del mes d’abril. 
 
S’insisteix en difondre que les farmàcies poden preparar la medicació en 
recipients específics per a cada persona que ho sol·liciti. La farmàcia no te 
accés a l’historial dels pacients, només al pla de medicació.  
 
 
 

TERCER PUNT.- Punt 4 de l’ordre del dia, “Informació sobre el 
seguiment del funcionament dels serveis sanitaris CIS Cotxeres i 
L’Hospital Universitari Vall d’Hebron...”  
 
La Sra. Trini Cuesta, i d’altres veïns plantegen que la planta 5ª de l’Hospital de 
la Vall d’Hebron es tanca per Setmana Santa i consideren que perjudica 
l’atenció del servei d’urgències i resoldre la demanda real de llits. Manifesta 
també que s’ha tancat aquesta planta sense haver convocat una reunió que 
tenien pendent amb l’Hospital de la Vall d’Hebron. Sol·liciten saber quin dia 
s’obrirà la planta després de setmana santa. 
 
El Sr. Juan Garcia parla de fets consumats sense que puguin pactar res 
prèviament. 
 
Contesta la nova subdirectora assistencial de l’HUVH que recull les demandes i 
assegura que la planta s’obrirà després de vacances. 
 
La Sra. Marcela Iturriaga manifesta que tenen reunions periòdiques d’atenció 
Primària amb l’ICS. Amb la Dra. del Sap Muntanya i demana que també 
s’incorpori el Consorci Sanitari de Barcelona. 
 

QUART PUNT.- Punt 6 de l’ordre del dia, “Presentació del nou 
organigrama de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron...” 
 
Es presenta la Dra. Soledad Romea. Informa que el nou gerent de l’HUVH 
excusa la seva presència però que, si li és possible assistirà al proper consell de 
salut. 
 
També es presenta la nova directora del SAP Muntanya Sra. Mª Josep Lopez. 
 
 
 

CINQUÈ PUNT.- Punt 7 de l’ordre del dia, “Presentació de l’associació 
Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia...” 
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La Sra. Francisca del Rio rectifica que no és una Presentació, sinó una 
informació de l’associació que porta escrita en un document referent a diverses 
queixes i consideracions. 
 
Planteja que es jubila el Dr. Cayetano Alegre molt valorat pels pacients, i que 
els preocupa que d’altres professionals, reumatòlegs, de capçalera, etc. sembla 
que no entenen la malaltia de la mateixa manera, els pacients no se senten 
compresos, ni estan d’acord amb els tractaments. 
 
Estan preocupats perquè desaparegui la unitat que tracta aquestes malalties. 
 
La Sra. Francisca i un altra veí recorden que en un Consell anterior es va 
proposar fer unes sessions de treball en atenció primària amb la representació 
dels afectats sobre aquest tema, un equip d’investigació sobre els diferents 
serveis sanitaris, però finalment no s’ha convocat. 
 
Finalment la Sra. Francisca explica que fa més de 13 anys està en la 
presidència o en la coordinació de l’Associació d’afectats de Fibromiàlgia i 
fatiga crònica i te dificultats per fer difusió de les seves activitats als centres 
hospitalaris de la zona i centres d’atenció Primària. 
 
El gerent del Consorci Sanitari Sr. Jaume Estany explica que a l’Hospital de la 
Vall d’Hebron es contempla aquesta especialitat i que estan coordinats amb els 
serveis d’atenció primària. 
 
La dra. Soledad Romea explica que no es tanca cap unitat a la jubilació del Dr. 
Alegre i continuaran els serveis mèdics pertinents. S’informa que el 
Departament de Salut està treballant perquè hi hagi una major sensibilització 
en l’aplicació dels protocols sobre aquestes malalties, una major capacitació del 
reumatòlegs i de l’atenció primària. Es faran sessions clíniques entre els 
professionals de l’hospital i atenció primària. 
 
 

SISÈ PUNT.- Punt 4 de l’ordre del dia, “Activa’t per la salut Mental”... 
 

La Dra. Roser Vilarubí i el Dr. Emilio Rojas, la Machus Sampio presenten 
aquest projecte, amb dimensió a tot Catalunya, a Barcelona s’implanta a Nou 
Barris perquè es reconeix la xarxa de salut comunitària que és molt efectiva en 
aquest Districte. 
 
Es tracta d’una prova pilot sobre trastorns mentals greus que serà avaluada 
posteriorment i si els resultats són positius s’implantaria a tot Catalunya. 
 
Es refereix a les persones afectades en la salut mental i es proposa una aliança 
social per a la integració comunitària. Tenir en compte la part sanitària dels 
trastorns i la part social. Es vol treballar amb els familiars com agents de salut i 
per això s’oferirà un entrenament específic. 
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Aquest projecte és possible per les aliances de moltes iniciatives i 
professionals, els CESMA, associacions locals, el departament de salut, 
l’Institut Municipal de Discapacitats, les diputacions, etc. 
 
S’expliquen quatre àmbits del projecte: SITUA’T, servei d’informació. 
PROENFA servei de formació i psico-educació. PROSPECT o 
desenvolupament de l’apoderament, i grups D’AJUDA MÚTUA.  
 
A preguntes de les entitats es respon sobre el finançament 30% de l’Adm. 
Pública, 33% la Caixa, 20% empreses, 12% empreses farmacèutiques. El Sr. 
Jaume Estany manifesta que cal tenir en compte l’aportació de persones molt 
acreditades professionalment, i amb un plus que va més enllà del que exigeix la 
feina. Personalment se sent commogut de que en el Districte puguem comptar 
amb aquesta iniciativa. 
 
 
SETÈ PUNT.- Punt 2 de l’ordre del dia, Proposta de formació comissió 
d’atenció primària... 
 

El Consell manifesta acompanyar el condol  per la mare de la nostra companya 
de l’Agencia de Salut, Maribel Pasarin, que havia de presentar aquest punt. En 
el seu lloc ho fa la Sra. Pilar Solanes que llegeix un document sobre la 
Comissió que ha preparat la Comissió Permanent. Presenta els possibles 
objectius per la formació de la “Comissió d’atenció primària i salut comunitària 
de Nou Barris”.  
 
Els objectius es resumeixen en els següents, conèixer tots els serveis 
relacionats amb salut, sanitaris i socials del Districte. Plans comunitaris, Plans 
de salut als barris. Anàlisi de les necessitats i d’actius. Auditar conjuntament 
quines iniciatives existeixen i què fa falta. Establir estratègies comunes de 
treball. 
 
Diferents intervencions proposen que hi hagi representants de cada barri, els 
serveis principals, i el col·legi de farmacèutics. 
 
La Sra. Trini Cuesta vol parlar del que passa als hospitals, i està preparant un 
document que denuncia que l’atenció primària requereix un reconducció i 
marcaran uns objectius al respecte. Referent a la Comissió demana que 
s’inclogui recursos suficients, i que tingui certa capacitat executiva 
 
El Sr. Pere Fernàndez  manifesta que el document de la Comissió Permanent 
es poc entenedor. Finalment s’aproven els objectius i es demana la participació 
de representants dels diferents serveis i entitats. 
 
 
 
 
 
 
VUITÈ PUNT.- Punt 8 de l’ordre del dia. “Altres informacions...” 
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Salut als barris: La Sra. Pilar Solanes informa El projecte de Salut als Barris 
s’amplia a Trinitat Nova, Zona Nord i Roquetes. Actualment en total 16 barris 
amb un pla de salut. 
 Pla d’acció sobre drogues: l’AA VV de la Prosperitat manifesta interès per 
tractar el tema, preocupats per la incidència en el seu territori. Es deixa com a 
punt principal pel proper Consell. 
 Espai Social de Salut Comunitària Guineueta: els veïns reconeixen que s’ha 
guanyat un nou espai, i l’Escola de Salut està funcionant a ple rendiment. Es 
preparen nous projectes, “Baixem al carrer”, “Temps per tu”, “Viu la teva 
esquena”, educació prepart i post-part. 
 
 
TORN DE PARAULES.-  
 
Sra. Trini Cuesta pregunta per la implantació del protocol del càncer de colon. 
Es contesta que s’implantarà a partir d’aquest any 2015 de forma progressiva. 
Quan s’iniciï la campanya a Nou Barris s’informarà als membres del Consell de 
Salut. 
 
És contesta a la pregunta sobre les densitometries, els metges de família i els 
ginecòlegs saben quan s’ha de demanar. 
 
La Sra. Marcela Iturriaga pregunta sobre l’afirmació que les persones 
estrangeres puguin contractar els serveis públics del CatSalut com si fos els 
serveis d’una mútua. Sembla que sí és així. 
 
Una intervenció denúncia la dificultat de pagar medicaments que no tenen 
cobertura. Des del  Consorci Sanitari de Barcelona s’afirma que els metges 
estan obligats a receptar tot el que està dins del sistema públic. En tot cas serà 
més efectiu dirigir les queixes al servei “d’Atenció Ciutadana” 
 
Una veïna, Mª Dolores, diu que representa a usuaris del CIS Cotxeres, 
concretament de l’ALA B, de la 3ª planta, i lliura al Consell una carta de 
denúncia del funcionament d’aquesta “Ala”, que prèviament havia fet arribar a 
la direcció del Centre. El Sr. Pere Fernàndez d’ICV-EV i A, demana que no hi 
hagi conseqüències pels treballadors. El dia 16 de març hi va haver una reunió 
amb el gerent del Centre Sociosanitari Cotxeres i la responsable d’Atenció al 
ciutadà del Consorci Sanitari de Barcelona per parlar d’aquest tema i es van 
proposar algunes mesures de millora. 
 

Sra. Mª Lluïsa Serralta  de l’AA.VV. del Verdun sol·licita un CAP per la 
comunitat de 12.400 veïns que hi ha al Verdum. Se li contesta que el mapa 
d’ubicació dels Centres d’atenció Primària segueix un criteri territorial que 
agrupa diferents barris per un mateix CAP. 
 
La Sra. Trini Cuesta planteja canviar un cartell al servei d’urgències de 
l’hospital de la Vall d’Hebron que diu que es cobrarà l’atenció de les persones 
que no tinguin targeta sanitària o passaport. També que s’expliqui bé els drets 
dels usuaris d’aquest servei. El Sr. Jaume Estany diu que es necessari acudir 



 
 

Consell de Salut  del Districte de Nou Barris 
Acta de la sessió de 19/3/2015      - 7 - 

al servei d’atenció al client, com un servei eficient que atendrà aquests temes 
plantejats. De tota manera es revisarà el cartell informatiu d’urgències. 
 
 

No hi ha mes paraules. Es tanca la sessió a les 21 hores. 

 

 

 

NOTA. La Sra. Paquita del Rio representant de l’associació catalana d’afectats 

de fibromiàlgia demana que al proper Consell els participants no portin colònia, 

perfums i locions en atenció a les persones afectades per sensibilitat Química 

Múltiple a aquests productes i que assisteixen al Consell. 


