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CONSELL SECTORIAL DE DRET A LA SALUT - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA
I ACORDS
Data:

7 d’abril de 2021

Hora: 18.00h

Lloc: Sala de Plens, format semipresencial
Persones assistents
Presidència: Esther Flaquer García
Vicepresidenta Primera: Trini Cuesta
Vicepresident Segon: Jordi Armengol del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)
Representants d’Entitats/Associacions: entitat SAP Muntanya; AFEM Nou Barris;
ASFATAC; Que no pase más; membres del consell de gent gran de Nou Barris
Representants de Serveis Públics: : Paloma Lago, del CSMA Nou Barris; Carme Grifoll,
del CSMIJ de Nou Barris; Andrés Marco, del CAS Nou Barris; Ana Martí, de l’Hospital de
la Vall d’Hebron; Verónica Ferrer, de CIS Cotxeres; Ana Zaragoz, de l’ASSIR de Nou
Barris; Marta Hurtado, del Consorci Sanitari de Barcelona; Jaume Collado, del CAP Rio
de Janeiro; Pedro Roy, de l’Hospital de la Mercè; Iris Alarcón de l’ICS.
Consellers o conselleres o altres representants polítics: Sonia Nieto Sánchez (PSC),
Juan del Olmo Fernández (Cs), Javier Barreña Flores(PPC), Carolina Recio Cáceres(BCN
Comú) i Montserrat Cuspinera (ERC)

Tècnics o tècniques municipals: Maribel Pasarín (ASPB), Davide Malmusi (Direcció de
Serveis de Salut) i Pilar Solanes (Direcció de Serveis d’Envelliment i Cures), M Blanca
Catalá (secretària del Consell, que fa aquest resum)
Assistents: 53 assistents telemàtics
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Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Aprovació de l’acta anterior (5’)
10 anys de l’entitat SAP Muntanya, a càrrec de l’entitat SAP Muntanya (10’)
Informació sobre serveis d’Odontologia, a càrrec de Davide Malmusi, de la Direcció de
Serveis de Salut de l'Ajuntament de Barcelona (10’)
Situació de la pandèmia, seguretat de les vacunes i estratègia operativa de vacunació, a
càrrec de Maribel Pasarín, Directora de Promoció de la Salut de la ASPB (15’)
Organització de l’Atenció Primària davant les necessitats COVID: campanya de vacunació,
a càrrec de Elisabet Martín, Directora Operativa del Servei d'Atenció Primària Muntanya
Gerència Territorial de Barcelona ICS-Departament de Salut | (10’)
Estratègia i operativa en la situació actual de pandèmia en relació a la salut mental i
addicions a Nou Barris, a càrrec del Consorci Sanitari de Barcelona, Direcció d’Envelliment
i Cures de l'Ajuntament de Barcelona, CSMA, CSMIJ i CAS (40’)
Torn obert de paraules (30’)

Síntesi
1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
S’aprova l’acta de la sessió anterior de 17 de novembre de 2020
2. 10 ANYS DE L’ENTITAT SAP MUNTANYA, A CÀRREC DE L’ENTITAT SAP MUNTANYA
L’entitat SAP Muntanya agraeix que aquest Consell s’hagi pogut fer també en
format presencial.
Representants llegeixen dos parlaments. Expliquen l’origen de l’entitat (la
coordinació de les vocalies de salut de les associacions de veïns) i la seva raó de
ser: la defensa d’una sanitat pública de qualitat. Valoren el grau de participació que
possibilita el Consell de Salut. Cal que es trobin solucions reals als problemes que
es plantegen: les mancances del sistema públic de salut; la millora de la qualitat de
l’Atenció Primària (que garanteixi la longitudinalitat, l’accessibilitat, la
transparència, els recursos, el seguiment del pacient crònic, centres i equips ben
dotats i adaptats al COVID que afavoreixin més atenció presencial); un nou model
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de servei de rehabilitació i logopèdia domiciliària no externalitzat; més recursos per
a la salut mental; centres assistencials amb equivalent dotació de recursos
(independentment de quin sigui el proveïdor de serveis, ICS, CIS Cotxeres, Blau
Clínic,...); participació dels professionals de comunitària en taules intersectorials;
minimitzar llistes d’espera...
Tot i el COVID, cal garantir l’atenció presencial als centres de salut.
Agraeixen la labor que ha fet l’Atenció Primària en temps de COVID. Ha de tenir els
mitjans i recursos suficients. Cal invertir-hi per resoldre la seva fragilitat, ja prèvia al
COVID.

3. INFORMACIÓ SOBRE SERVEIS D’ODONTOLOGIA
Davide Malmusi explica que el dia anterior, 6 d’abril, s’ha tornat a obrir la Clínica
Odontològica de Torre Baró (c/Sant Feliu de Codines, núm. 3), gràcies a què
l’Ajuntament ha recuperat el local. Es tracta del segon servei municipal d’odontologia
gratuïta a la ciutat i se suma al de c/Viladomat, 127. Atén a persones vulnerables
derivades per Serveis Socials.
També comenta el nou servei gratuït d’atenció a infants, amb diferents graus de
vulnerabilita,t i persones sense llar que seran derivats ambdós a Hospital de Sant Joan
de Esplugues de Llobregat. Actiu des de abril 2021.
Es presenta la pàgina web municipal on surt recollida la informació sobre recursos
d’odontologia promoguts per l’Ajuntament.
https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/dentista-persones-vulnerables
Hi podem trobar el cercador de clíniques dentals amb tarifa social:
https://bcn.aecad.org/
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4. SITUACIÓ DE LA PANDÈMIA, SEGURETAT DE LES VACUNES I ESTRATÈGIA OPERATIVA
DE VACUNACIÓ

Maribel Pasarín, de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), explica el
document compartit abans de la sessió: la situació de pandèmia actual i el seguiment
de cobertura de vacuna COVID.
Les vacunes s’administren a mida que es reben. El pla de vacunació el fixa el Ministeri
de Sanitat i és en funció de grups prioritzats, que avancen segons la disponibilitat de
vacunes. Els protocols canvien a mida que s’aprèn sobre el COVID. La present setmana
s’acaba de vacunar als majors de 80 anys.
Trobem dades actualitzades de COVID-19, a la ciutat de Barcelona, al web de l’Agència
de Salut Pública de Barcelona (ASPB): evolució diària de casos, distribució per edat i
sexe a les 3 onades de la pandèmia, i incidència acumulada entre altres:
https://webs.aspb.cat/covid19aldiabcn/

Més informació sobre vacunes de COVID-19 a:
•

Ministeri de Sanitat:
https://www.vacunacovid.gob.es/preguntas-y-respuestas

•

Departament de Salut:
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid19/ciutadania/campanya-vacunacio/

•

Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB):
https://www.aspb.cat/documents/vacuna-covid19-cast/

5. ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DAVANT LES NECESSITATS COVID:
CAMPANYA DE VACUNACIÓ

CIS Cotxeres i l’Institut Català de la Salut (ICS) expliquen l’organització de la
vacunació COVID que s’està fent des de l’Atenció Primària. El districte de Nou
Barris ha gestionat cessió d’espais de vacunació complementaris per a què
l’activitat ordinària del CAP no col·lapsi. El que es pretén és posar el major nombre
de vacunes en el menor temps.
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L’espai municipal cedit a CIS Cotxeres es troba al mateix edifici, entrada per Pl.
Carmen Laforet, 11 (al costat de la Biblioteca i el Casal de Gent Gran de Vilapicina i
La Torre Llobeta). La vacunació es fa amb professionals extres i amb hores de més,
preservant els professionals del CAP a la seva tasca diària, com és el cas de
l’atenció domiciliària (garantida).
Els espais municipals cedits al CAP de l’ICS són el Casal de Gent Gran Casa Nostra,
c/Maladeta, 38 (CAP Rio de Janeiro) i el Parc Tecnològic de Nou, c/Marie Curie, 814 (CAP Rio de Janeiro, Turó, Guineueta i Roquetes-Canteres). Aquest últim punt
de vacunació extra permet unificar els esforços de 4 equips d’atenció primària, de
manera que dins del propi CAP els professionals poden dedicar-se a altres
competències.
També existeixen punts de vacunació centralitzats per a professionals de primera
línia (Casernes) i macrocentres com la Fira de Barcelona.
Les persones a vacunar es convoquen amb cita prèvia, indicant-los la ubicació.

6. ESTRATÈGIA I OPERATIVA EN LA SITUACIÓ ACTUAL DE PANDÈMIA EN RELACIÓ A LA
SALUT MENTAL I ADDICIONS A NOU BARRIS

Jordi Armengol, del Consorci Sanitari de Barcelona, comenta el dispositiu d’atenció a la
Salut Mental i addicions des de l’Atenció Primària. Avança que el proper Consell de
Dret a la Salut tindrà com a contingut la Salut Mental.
Paloma Lago, del Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) i Carme Grifoll, del Centre de
Salut Mental d’Infants i Joves (CSMIJ), expliquen que el COVID ha comportat un
augment de la patologia mental, així com de la seva gravetat. Han adaptat el seu servei
d’atenció i assistència en temps COVID per garantir l’accessibilitat i la continuïtat
assistencial. Es proporcionen dades assistencials. S’informa de la coordinació amb
altres serveis (centres educatius, EAIA, circuits suïcidi,...). La tecnologia ha facilitat
l’adaptació d’ambdós serveis a les noves necessitats, com és el cas de poder disposar
de pàgines web, que possibiliten més accessibilitat i continguts d’interès (indicacions
per a les famílies,...)




Web del CSMIJ de Nou Baris: www.fundacio9b.org
Web del CSMA de Nou Barris: https://csm9b.com/ca/
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Maribel Pasarín, de l’ASPB, fa un resum de l’actuació del CAS en temps COVID al 2020
(document compartit abans de la sessió): pla de contingència durant la 1a onada
COVID-19 i indicadors: d’activitat, d’atenció, de perfil de les persones que han iniciat
tractament i de satisfacció global amb l’atenció rebuda.
Pilar Solanes, del Dept. de Salut de l’Ajuntament, explica que s’ha elaborat un Pla de
Xoc de Salut Mental adreçat a tota la població per habilitar recursos en situació COVID
(es relacionen i es compartirà el document presentat a la sessió). Han col·laborat les
taules de salut mental dels districtes. El Pla de Xoc pretén incidir en el malestar
emocional per prevenir en la mida del possible.
Sonia Nieto, consellera de gent gran i diversitat funcional, convida als assistents a
participar a la presentació de l’estratègia de la Soledat que tindrà lloc el 29 d’abril. Es
convocarà a les entitats.

Districte de Nou Barris
Pl. Major de Nou Barris, 1
08042 Barcelona
93.291.68.00
www.bcn.cat/noubarris

Preguntes i torn obert de paraules
Els veïns i les veïnes fan les següents preguntes, comentaris o expressen les següents
queixes o peticions, que es remetran als departaments municipals corresponents:
Preguntes/Comentaris

Respostes

Dubtes sobre vacunació: què passa amb
les persones al·lèrgiques a aliments o
medicació? Hi ha incompatibilitat amb
Sintrom?

Amb la informació actual, l’única al·lèrgia
a considerar és haver una reacció a una
1a dosi de la vacuna administrada.
Tampoc incompatibilitat amb Sintrom.

Es demana que es busquin punts de A Roquetes s’està mirant d’habilitar un
vacunació extres propers als territoris de mòdul al costat del CAP. A Ciutat
muntanya, com és el cas de Roquetes.
Meridiana també es va contemplar
aquesta possibilitat, però finalment s’ha
desestimat i entra en projecte
l’arranjament de la planta superior.
La vacuna Astrazeneca té més efectes Qualsevol
de
les
vacunes
que
adversos que les altres vacunes COVID?
s’administren poden causar efectes
adversos que s’estan estudiant.
L’entitat
ASFATAC
participa
amb
l’Ajuntament en temes de salut mental,
educació, justícia, afers socials,... Els
preocupa que CSMIJ no pugui atendre tota la
demanda. Properament, faran un jornada
sobre Retos en el abordaje integral de la
Salud Mental en población infanto-juvenil:
Trastornos de Conducta.

S’ofereix la possibilitat de què es faci
arribar la informació de la jornada a la
secretària del consell per a què ajudi en la
difusió de la jornada.

Es demana que es comparteixin els La secretària del consell els compartirà
documents presentats i treballats a la
sessió

