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

I ACORDS 

Data: 24 de març de 2022 Hora: 18-20.50h  

Lloc:  Sala de Plens, Districte de Nou Barris 

Persones assistents 

Presidència:  Esther Flaquer 
 
Vicepresidenta Primera: Trini Cuesta 
 
Vicepresident Segon: Jordi Armengol (Consorci Sanitari de Barcelona, CSB). 
 
Representants d’Entitats/Associacions: Entitat SAP Muntanya, Consell de Gent Gran de Nou 
Barris, AV Turó, Associació Catalana de Fibromiàlgia (ACAF) 
 
Representants de Serveis Públics: Verónica Ferrer, Laura de la Cal , Alba Castro, M Dolors 
Gallardo i Gemma Rubio (CIS Cotxeres); Raquel Royo (CAP Ciutat Meridiana); Maria Martínez 
(CAP Roquetes-Canteres); Jaume Collado (CAP Rio de Janeiro); Paco Luque (CAP Guineueta); 
Rebeca Díaz i Piedad Sánchez (CAP Turó);  Anna Zaragoza (ASSIR); Silvia Lerch (Espai Social 
Prosperitat); Elisabeth Martín (SAP  Muntanya – ICS); Paloma Lago (CSMA- Fundació Centre 
Higiene Mental Nou Barris); Pedro Roy (Hospital Mare de Déu de la Mercè); Pere Casanovas i 
Eduard Fernández (Col·legi Farmacèutics de Barcelona); Víctor Martí (CAS-GENUS) ; Marina 
Martínez (Hospital Vall d’Hebron) 

Consellers o conselleres o altres representants polítics: Sonia Nieto Sánchez (PSC), Juan del 
Olmo Fernández (Cs), Montserrat Cuspinera Inglés (ERC) 

Tècnics o tècniques  municipals: Maribel Pasarín (ASPB), Davide Malmusi (Direcció de Serveis 
de Salut, Ajuntament de Barcelona), M Blanca Catalá (secretària del Consell, que fa aquest 
resum) 
 
Assistents: 32 persones, incloses 4 connexions telemàtiques. 
 
S’excusen: AV Verdum, Carme Grifoll (CSMIJ) 
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Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta anterior (5’) 
2. Rendició de comptes, a càrrec de l’entitat SAP Muntanya (15’) 
3. Seguiment de la Mesura de Govern Salut, Salut Mental i Cura 2021-2024, a càrrec de la 

consellera Esther Flaquer, ASPB i Pla de Barris (15’)  
4. Estat actual, incorporació de nous rols professionals i proposta organitzativa per a la 

normalització de l’activitat assistencial en els Equips d’Atenció Primària del Districte: 
estructures, nombre de professionals, reorganització, accessibilitat, recuperació 
d’agendes, temporització, llistes d’espera de derivació a especialistes, situació 
pediatria CAP Turó, a càrrec Jordi Armengol, direccions CAP i Esther Flaquer (45’) 

5. La ciutadania té la paraula (40’ d’intervencions en el total dels punts) 

 
Síntesi  
 

Previ a l’inici de l’ordre del dia, es dona la paraula a representants d’usuaris del CAP 
Turó, que s’han manifestat prèviament a la celebració del Consell, davant la Seu del 
Districte. Llegeixen on es reclama el retorn de Pediatria al centre, des de 2019 
desplaçat al CAP Rio de Janeiro. La consellera de salut recull la demanda i s’ofereix 
com a interlocutora i agendar reunió amb l’ICS, usuaris i Districte.  

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

S’aprova.  

 

2. RENDICIÓ DE COMPTES, A CÀRREC DE L’ENTITAT SAP MUNTANYA  

 
L’entitat treballa en la campanya Defensem Cotxeres. Fa seguiment, des de fa dos 
mesos, de reclamacions d’usuaris de CIS Cotxeres i del funcionament del complex 
sanitari en general, tot i que s’estan centrant en el servei d’Atenció Primària. Ha fet un 
manifest i recollit signatures. Els dimecres al matí, de 10-12h, l’entitat recull 
incidències d’usuaris davant les portes de l’equipament. Compta amb el suport de 50 
entitats. El diumenge 20 de març, va haver una manifestació força participativa. Es 
posa en dubte com es gestionen els recursos econòmics que aporta el Consorci 
Sanitari. Es llegeix un manifest per la junta general. Exigeix que l’equipament funcioni 
millor. Consideren que no s’ha assolit l’estratègia i prestigi i que s’estan vulnerant els 
drets de la població que no rep una atenció de qualitat. Consideren que la gestió del 
CIS necessita un canvi de model, titularitat i provisió pública sense benefici. Demanen 
l’acció de les autoritats sanitàries, que se la informi del seguiment per poder 
transmetre dubtes i inquietuds sobre el centre. Consideren que el funcionament del 
CUAP tampoc és bo.   
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Des del Consorci Sanitari, responen que estan fent un seguiment d’indicadors per 
monitoritzar el funcionament del centre. Es fa seguiment de què tinguin els recursos 
humans necessaris i facin una bona atenció assistencial amb paràmetres objectius 
d’assistència compartits amb la resta de centres Atenció Primària de ciutat. També es 
compara l’activitat assistencial del CUAP. S’està treballant en una resposta de 
seguiment mensual. Es demana un termini de temps per poder contrastar dades i ser 
objectius.  

 

3. SEGUIMENT DE LA MESURA DE GOVERN SALUT, SALUT MENTAL I CURA 2021-

2024 

 

Esther Flaquer fa rendiment de comptes del desenvolupament d’accions que recull la 

mesura de govern: desplegament de Vilaveïna al barri de Vilapicina; Projecte Concilia, 

Projecte Cistelles; implementació de nous serveis Konsulta’m al districte; ampliació 

contracte SISIFO; gestions per implementar estació permanent d’ambulàncies a Zona 

Nord; implementació de Projecte RADAR a diversos barris; implementació de Salut als 

Barris a Prosperitat;... 

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/05/30124034/20222403-

Seguiment-NouBarris_Mesura-Govern_Salut.pdf 

 

Des de l’ASPB, Maribel Pasarín, presenta la línia de programes de salut comunitària a 

través de l’art, que s’estan desenvolupant a barris del districte de Nou barris, una part 

dels seus objectius és incidir en la millora del benestar emocional. S’acompanya de 

presentació  

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/05/30130907/CS-Nou-

Barris-24_03_2022_ASPB-1.pdf 

 

Veïns demanen més recursos de salut mental. Hi ha llistes d’espera per arribar a CSMIJ 

i CSMA, també s’incrementa el temps entre consultes. L’atenció de salut mental a 

nivell d’Atenció Primària no ha complert expectatives. 

 

Paloma Lago, directora de CSMA comenta que l’absentisme a les consultes incrementa 

les llistes d’espera. Dona xifres del percentatge d’urgències ateses. Al web del servei 

https://csm9b.com/ca/ , apartat Recursos per a tu hi ha consells i orientacions davant 

malestars emocionals: autolesions, ansietat, prevenció del suïcidi,...  Explica accions de 

millora del seu servei com la coordinació que té amb Guàrdia Urbana i Serveis Socials. 

 

Jordi Armengol, del Consorci Sanitari, informa que s’estan posant recursos, per 

exemple Referents de Benestar Emocional als equips d’Atenció Primària, però calen 

més professionals. 

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/05/30124034/20222403-Seguiment-NouBarris_Mesura-Govern_Salut.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/05/30124034/20222403-Seguiment-NouBarris_Mesura-Govern_Salut.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/05/30130907/CS-Nou-Barris-24_03_2022_ASPB-1.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/05/30130907/CS-Nou-Barris-24_03_2022_ASPB-1.pdf
https://csm9b.com/ca/
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4. ESTAT ACTUAL, INCORPORACIÓ DE NOUS ROLS PROFESSIONALS I PROPOSTA 

ORGANITZATIVA PER A LA NORMALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ASSISTENCIAL EN 

ELS EQUIPS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DEL DISTRICTE: ESTRUCTURES, NOMBRE DE 

PROFESSIONALS, REORGANITZACIÓ, ACCESSIBILITAT, RECUPERACIÓ 

D’AGENDES, TEMPORITZACIÓ, LLISTES D’ESPERA DE DERIVACIÓ A 

ESPECIALISTES, SITUACIÓ DE PEDIATRIA DEL CAP TURÓ 

 

Elisabeth Martín, directora operativa de SAP Muntanya-ICS, informa de què poc a poc 
es va normalitzant l’activitat assistencial pre-COVID. Actualment, a prop del 50% 
d’atencions presencials. S’incrementarà quan desaparegui el doble circuit COVID/No 
COVID. A finals d’abril-maig, , ja estarà normalitzada la visita presencial. Explica 
millores organitzatives per l’atenció al pacient complex i  la disminució de la llista 
espera d’analítiques.  El nombre de consultes via online continua sent alt. Aquesta via 
funciona bé. Fa que no tot recaigui en el metge i que s’agilitzin temes. També ha 
possibilitat que gent que no feia consultes mèdiques, sí que les faci. Si el  nombre no 
disminueix, caldrà veure com conviuran els dos models sense perjudicar la 
presencialitat.  
 
https://media-edg.barcelona.cat/wp-

content/uploads/2022/05/30124043/ConsorciConsell-de-Salut-Nou-Barris-2022.pdf 

 

Referent el servei de Pediatria de Turó, aquest va traslladar-se del CAP Turó al CAP Rio 
de Janeiro al juny’19, abans del COVID, perquè faltaven pediatres per temes de salut. 
En dos anys i mig, no hi ha hagut reclamacions per escrit per a què tornés la pediatria. 
Atenent a qui s’ha manifestat avui, SAP Muntanya-ICS escoltarà als usuaris de CAP 
Turó que reclamen que torni el servei. 
 
Comenta que és complicat cobrir les baixes de pediatria dels diferents CAP degut a la 
manca de professionals. Hi ha una situació de carència general. Per contra, aquells 
centres que disposen de línies pediàtriques, com el CAP Rio de Janeiro, són més 
atractius pels professionals, ja que possibiliten millores organitzatives a l’hora de 
cobrir absències per baixes, formacions, sessions clíniques,... 
 
Els diferents directors i referents dels CAP de Nou Barris expliquen el dia a dia 
organitzatiu.  Pensen que se’ls ha dotat de més recursos econòmics amb els quals han 
pogut enfortir plantilles a nivell administratiu i personal sanitari. No tenen problemes 
pressupostaris, sí de professionals per absències, baixes, mobilitat,... costa trobar 
pediatres.    
 
CAP Guineueta: L’accessibilitat no té a veure amb la presencialitat i és bona, la més 
llarga és per 1 setmana-10 dies. Encara moltes e-consultes i telefòniques. L’important 
és l’accessibilitat. Estan obrint ecografies, infiltracions, cirurgia menor, ... tornant a 

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/05/30124043/ConsorciConsell-de-Salut-Nou-Barris-2022.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/05/30124043/ConsorciConsell-de-Salut-Nou-Barris-2022.pdf
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normalitat. Pressupost, se’ls ha dotat de + recursos, implica gestió + complexa. 
Plantilla més dimensionada de cara a població a atendre. Nivell d’absentisme de 
professionals complica gestió del dia a dia.  
 
CAP Rio de Janeiro:  amb ganes de trobar una nova normalitat e-consulta, web,... Les 
visites presencials han de ser de qualitat. S’aconsegueix gràcies a les visites reservades 
de més durada. Les oposicions suposaran un trasbals pel personal interí, després 
s’espera una normalitat més plena. Els directors fan feina per atraure a nous 
professionals. La pressió assistencial a Nou Barris és elevada.  
 
CAP Roquetes: augment de consultes de salut mental en  joves. El diagnòstic de noves 
patologies s’ha dificultat amb la pandèmia. En contacte amb Serveis Salut Mental per 
poder atendre aquestes novetats. Calen estratègies conjuntes. Es fa abús 
d’automedicació. Els professionals de Nou Barris tenen un compromís elevat amb la 
població per sortir de la situació. Ara hi ha una pandèmia de salut mental.  
 
CAP Ciutat Meridiana: treballa molt el tema de Salut Mental en coordinació amb 
serveis com el CAS, i creació de circuïts, també amb centres educatius (agressivitat i 
emocions amb adolescents). S’intenta mantenir el màxim d’accessibilitat.  
 
CAP CIS Cotxeres: comparteixen mateixes realitats que els CAP de l’ICS.  Comparteixen 
presentació amb indicadors d’activitat assistencial. S’ha augmentat atenció presencial 
en relació al 2021. També l’atenció telemàtica. Agendes 60% presencial, i sempre hi ha 
professionals d’infermeria i metge per atenció aguda. Accessibilitat telefònica, s’ha 
canviat centraleta i recupera les trucades no ateses. Han augmentat 1 administrativa. 
La tècnica de benestar emocional i comunitari és Terapeuta ocupacional. Està 
dibuixant mapa d’actius i ha contactat amb agents del territori per començar amb la 
prescripció social. També ha recollit  necessitats emocionals de l’equip. La gestora de 
casos fa acompanyament i seguiment de pacients derivats a sociosanitaris, hospitals 
de dia,... Aporten indicadors de tancament de 2021. https://media-
edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/05/30130918/Activitat-Assistencial-
EAPCotxeres_marc22.pdf 

  

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/05/30130918/Activitat-Assistencial-EAPCotxeres_marc22.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/05/30130918/Activitat-Assistencial-EAPCotxeres_marc22.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/05/30130918/Activitat-Assistencial-EAPCotxeres_marc22.pdf
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5. LA CIUTADANIA TÉ LA PARAULA  

 

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 

L’entitat SAP Muntanya demana que s’escolti 
als usuaris de CAP Turó que reclamen que 
torni el servei de Pediatria al CAP 

SAP Muntanya-ICS: Properament se’ls 
convocarà per atendre’ls. 

Direcció de Serveis de Salut de l’Ajuntament: 
es proposa parlar del model d’organització de 
la Pediatria al Consell de Salut de Ciutat, 
degut a la dificultat de trobar professionals. 

Es considera que l’atenció presencial actual 
de l’Atenció Primària, un 30%, és molt baixa. 
Les farmàcies fan un 100% d’atenció 
presencial.  

SAP Muntanya-ICS: Es fa un esforç per 
incrementar la presencialitat. Han tingut 
molts casos COVID + als equips. Al mes de 
maig es preveu la normalització de l’atenció 
presencial que haurà de conviure amb la 
telemàtica.  

L’e-consulta ha crescut molt perquè es facilita 
massa. L’atenció telemàtica no pot fer-se en 
detriment de l’atenció presencial.  

SAP Muntanya-ICS: lo telemàtic estalvia 
passes. 

Usuaris del CAP Ciutat Meridiana: ja abans de 
la pandèmia hi havia problemes 
d’accessibilitat en atenció primària. Calen 
més recursos. Què s’està fent políticament, 
augmentar pressupostos? Esperes per 
especialistes. Cal qualitat en la presencialitat. 
La gent marxa a la privada perquè no li 
solucionen a la pública.  
 

 

Usuaris sords es queixen de què no poden 
entrar en el circuït de consultes telemàtiques.  

Les mascaretes dificulten encara més la 
comunicació presencial. 

SAP Muntanya ICS: és un tema complex a 
abordar. S’ofereix a seure amb col·lectiu sord 
per trobar solucions i recollir propostes. El 
pilot de les tauletes no va funcionar.  

Entitat SAP Muntanya  va facilitar entrevista 
entre persones sordes i Atenció a l’usuari de 
l’Hospital Vall d’Hebron. Demana que 
s’escolti necessitats de les persones sordes 
per accés a tot el circuit sanitari, no només a 

Es fa constar en acta. 
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l’Atenció Primària. 
 

Veïns: sense pressupost per l’Atenció 
Primària s’avançarà poc. Cal increment.  

Figures REBEC estan substituint psicòlegs? 
Tenen contractes laborals de 6 mesos, 
tindran continuïtat? 

SAP Muntanya ICS: no totes les figures 
REBEC són psicòlegs. Les persones 
contractades caldrà que passin a borsa 
d’interins i accedir a la funció pública per 
oposició.  

 

Hi ha molta llista d’espera en Dermatologia. Hi ha CAP que tenen referents en contacte 
amb Vall d’Hebron. 

Vall d’Hebron incrementarà un dermatòleg 
per l’Atenció Primària. 

Veïns Zona Nord: calen més recursos de salut 
mental, per joves, per persones vídues sense 
acompanyament psicològic. La percepció de 
salut a Zona Nord és dolenta. Més morts de 
l’habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Nord són tres barris i només hi ha un 
CAP que es queda petit.  

 

CAP Ciutat Meridiana: es fa molta visita 
domiciliària per evitar que la gent es desplaci, 
degut a l’orografia.  Totes les AV de Zona 
Nord van manifestar malestar de solitud. 
Veïns de Torre Baró s’han reunit amb CAP i 
ASPB per treballar temes de solitud i poder 
donar una resposta comunitària. Poc a poc es 
recupera la prescripció social i l’acció 
comunitària.  

SAP Muntanya ICS contactarà amb CAP per 
esbrinar si efectivament la mortalitat és més 
alta o no. 

 

 

 

SAP Muntanya ICS: demana a l’Ajuntament 
més espais. Els centres queden petits perquè 
tenen més professionals. No es pot planificar 
un centre nou perquè no hi ha solars. ¿Com 
ampliar Roquetes-Canteres, Rio Janeiro, 
Guineueta, Ciutat Meridiana per tenir més 
consultes? 

Consellera Salut: CatSalut funciona amb 
planificacions estratègiques.  
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Entitat SAP Muntanya: es crida a la 
participació a la manifestació ciutadana del 3 
d’abril per demanar més professionals 
sanitaris.  

 

 

Esther Flaquer, proposa que el proper Consell, al mes de juny, tracti sobre l’atenció 
especialitzada per comentar per exemple les dificultats per arribar a servei 
especialitzat de Dermatologia, etc. Des de l’entitat SAP Muntanya, demanen que 
també es parli sobre Institut del Diagnòstic per la Imatge. 

En Jordi Armengol accepta la proposta de fer un Consell amb el tema de derivacions a 
especialitzada. 

 

Es tanca la sessió a les 20.50h 


