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

I ACORDS 

Data: 15 de juny de 2022 Hora: 17.30-20 h  

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, AV Porta, AV Verdun, AV 
Prosperitat, AV Roquetes, AV Guineueta, Centre Recreatiu i Cultural de Persones Sordes 
(CERECUSOR) 
 
Representants de Serveis Públics: Verónica Ferrer, i Gemma Rubio (CIS Cotxeres); Maria 
Martínez (CAP Roquetes-Canteres); Jaume Collado (CAP Rio de Janeiro); Rebeca Díaz i Nati 
Peramón (CAP Turó); Eduard Fernández (Col·legi Farmacèutics de Barcelona); Marina Martínez 
(Hospital Vall d’Hebron); Susana Brignoni (CSMIJ- Fundació Nou Barris) 

Consellers o conselleres o altres representants polítics: Sonia Nieto Sánchez (PSC),  
Montserrat Cuspinera Inglés (ERC); Javier Barreña (PP); Yerai Mellado (Valents) 

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 3 connexions telemàtiques. 
 
S’excusen: Josep Aguilar (AFEM), Pere Subirana (CIS Cotxeres). Elisabet Martín (ICS), Susana 
Brignoni  (CSMIJ). 
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Ordre del dia 

1. Aprovació de l’Acta anterior (5’) 

2. Ampliació del servei EIPI Nou Barris, a càrrec de Montse Pastor de l’IMPD (10’) 

3. Estat de situació a juny 2022 de l’accessibilitat dels pacients de Nou Barris als 

equips d’atenció especialitzada de l’Hospital Vall d’Hebron (HVH). Visites, 

Intervencions Quirúrgiques i Proves Diagnòstiques. Accions de millora proposades, 

a càrrec d’HVH (20’) 

4. Informacions diverses, a càrrec  d’Esther Flaquer (30’) 

5. La ciutadania té la paraula (55’ d’intervenció en el total dels punts) 

 
Síntesi  
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

S’aprova l’acta de 24 de març de 2022. 

 

2. AMPLIACIÓ DEL SERVEI EIPI NOU BARRIS 

 

Montse Pastor, directora del CDIAP EIPI de Nou Barris explica en què consisteix i què 

ofereix aquest servei. És un servei especialitzat en l’atenció precoç dels nens de 0 a 5 

anys, públic, universal i gratuït. Disposa d’un equip de disset professionals 

especialistes: psicologia, neuropediatria, logopèdia, fisioteràpia, treball social i 

psicomotricitat. Forma part de la xarxa pública de CIDAP (Centres de 

Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) de Catalunya. El de Nou Barris està 

gestionat per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) de 

l’Ajuntament de Barcelona.  

 

https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/impd/centres-desenvolupament-

infantil-i-atencio-precoc-eipi-ciutat-vella-i-eipi-nou-barris 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/es/impd/centros-desarrollo-infantil-

y-atencion-precoz-eipi-ciutat-vella-y-eipi-nou-barris 

 

Les seves instal·lacions s’han ampliat. Fins ara hi eren al barri de Verdum, c/Luz 

Casanova, 11 i tenien una antena al Casal de Barri de Torre Baró, Av. d'Escolapi Càncer, 

5. Ara també tenen un dispositiu d’atenció al barri de Canyelles,  c/Antonio Machado, 

18.  

 

https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/impd/centres-desenvolupament-infantil-i-atencio-precoc-eipi-ciutat-vella-i-eipi-nou-barris
https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/impd/centres-desenvolupament-infantil-i-atencio-precoc-eipi-ciutat-vella-i-eipi-nou-barris
https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/es/impd/centros-desarrollo-infantil-y-atencion-precoz-eipi-ciutat-vella-y-eipi-nou-barris
https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/es/impd/centros-desarrollo-infantil-y-atencion-precoz-eipi-ciutat-vella-y-eipi-nou-barris
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L’ampliació respon a la necessitat d’una demanda creixent dels nens i el seu entorn i 

l’augment de la precarietat i vulnerabilitat de les famílies incrementades per la COVID-

19.  

 Adreça electrònica: eipinb@bcn.cat 
 Telèfon: 932 564 700 (de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres) 

Fan assessorament a famílies i treballen en xarxa amb serveis del territori, Hospital Vall 

d’Hebron, Pediatria dels CAP, EAP, CSMIJ, Serveis Socials, ONCE,... Té com a model 

d’atenció: 

 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/119533/3/Document

MODELCreixem_2020_CA_acc%202.pdf 

 

Repte: aconseguir un únic local més gran a Trinitat Nova i amb més personal per poder 

augmentar la freqüència de les visites; fer més treball comunitari entre serveis per tal 

d’evitar la fragmentació i donar una atenció més holística; augmentar la prevenció.   

 

3. ESTAT DE SITUACIÓ A JUNY 2022 DE L’ACCESSIBILITAT DELS PACIENTS DE NOU 

BARRIS ALS EQUIPS D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE L’HOSPITAL VALL 

D’HEBRON (HVH). VISITES, INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES I PROVES 

DIAGNÒSTIQUES. ACCIONS DE MILLORA PROPOSADES. 

 

L’Hospital de la Vall d’Hebron no ha pogut assistir a aquest Consell. Jordi Armengol 

explica l’estat de la situació, quines especialitats tenen més llista espera i accions de 

millora que està treballant l’hospital.  Es convidarà a assistir en propers consells a 

l’hospital per tal de què expliqui de primera mà aquests temes.  

 

La llarga llista d’espera d’Otorrinolaringologia es deu a què l’Hospital és el referent 

d’una àmplia zona que engloba altres municipis.  

 

Les llistes d’espera també augmenten per la manca de professionals i perquè s’ha 

augmentat la demanda tant de consultes externes com de proves diagnòstiques.  

Les dades presentades són:  

https://media-edg.barcelona.cat/wp-

content/uploads/2022/10/04154015/CS_AISBN_NOU-BARRIS_2022.pdf 

 

http://eipinb@bcn.cat/
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/119533/3/DocumentMODELCreixem_2020_CA_acc%202.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/119533/3/DocumentMODELCreixem_2020_CA_acc%202.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/10/04154015/CS_AISBN_NOU-BARRIS_2022.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/10/04154015/CS_AISBN_NOU-BARRIS_2022.pdf
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4. INFORMACIONS DIVERSES 

PLA DE TREBALL AMB CIS COTXERES 

Jordi Armengol explica que des de principis d’any el Consorci Sanitari de Barcelona està 

treballant amb CIS Cotxeres, en resposta a la demanda dels usuaris de millores 

assistencials. El El treball implica un seguiment de l’equipament a nivell de recursos 

humans, a nivell assistencial i a nivell de dotació de pressupost per cada línia 

assistencial i implementació per part de l’entitat. Per possibilitar una major autonomia 

de gestió, s’ha incorporat a la plantilla un nou gerent, el Dr. Subirana. A mitjans de 

juliol, finalitzarà aquesta “Auditoria interna” que té per objectiu millorar l’eficiència del 

centre i que hi hagi un augment de recursos humans que incrementi el valor qualitatiu 

del centre.  

Verònica Ferrer valora en positiu l’acompanyament i l’anàlisi. Es treballa per 

aconseguir 16 metges, 1 FST més, i reforços. Separar l’atenció mèdica del CUAP i CAP. 

També esforç en el treball comunitari del barri amb el barri gràcies a les figures de 

Benestar Emocional i dietista (realització de tallers com Deixar de Fumar, 

Alletament,...), oberts a propostes; superilles (formació a treballadores familiars). 

 

SAP Muntanya continua fent enquestes a usuaris els dimecres al matí, a la porta del 

CIS. Les valoracions continuen sent baixes. Demanen places sanitàries estructurals, 
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transparència, més descongestió d’infermeria (domiciliària,...), 16 UBA (Unitats 

Bàsiques Assistencials), que es fidelitzi al personal, ràtio de 1300 usuaris,... 

Jordi Armengol comenta que s’està repensant el model de l’Atenció Primària en 

general.  

 

NECESSITATS COMUNICATIVES DE LES PERSONES SORDES EN ÀMBIT SANITAT 

 

Esther Flaquer explica el contingut de la reunió del que va impulsar amb representants 

de l’ICS i CIS Cotxeres i una representació de persones sordes el passat 18 de maig. Van 

participar també les tècniques del Districte referents de persones amb diversitat 

funcional i referent de salut. Es van escoltar peticions de necessitats comunicatives de 

les persones sordes i es va consensuar acords i propostes de canvi a implementar: 

 

 Que es cridi a consulta amb un tòtem (senyal amb codi numèric) + pantalla TV 

 ICS esbrinarà com funciona i s’ha de sol·licitar el serveis d’intèrpret en Llengua de 

Signes del 061. 

 Sensibilització al professionals sanitaris en formació en Llengua de Signes. 

 Que a La Meva Salut es pogui identificar a l’usuari que és sord (amb un color per 

exemple) i que aquest pugui demanar Servei d’Intèrpret del 061 i necessitat 

comunicativa telemàtica (tablet, smarphone) Dolors Gallardo de CIS Cotxeres 

esbrinarà possibilitats. 

 Aprofitar que moltes persones sordes estan associades a entitats del col·lectiu perquè 

des de Salut es fes formació de La Meva Salut i del Sanitat Respon a les associacions i 

aquestes als associats.  

 Que en un proper Consell de Salut s’anunciï fer formació sobre La Meva Salut i Sanitat 

Respon a persones sordes per part de Salut. 

 Fer una  nova reunió d’usuaris sords i responsables de Salut, a finals d’any, per veure si 

es perceben millores que s’hagin pogut implementar. 
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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 

Existeixen dèficits estructurals a nivell 
d’accessibilitat a l’atenció especialitzada de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron .  

Maria Martínez de Vall d’Hebron demana a 
l’entitat SAP Muntanya  que quan 
s’identifiquin aquests temes, tot i no ser 
reclamacions puntuals, les comuniquin a 
Atenció a la Ciutadania per poder-les 
gestionar.  

A l’entitat SAP Muntanya li han arribat 
queixes de Rehabilitació, també de què 
l’Hospital Pere Virgili està saturat. Demanen 
una reunió amb l’Hospital de la Vall 
d’Hebron, servei per servei, línia per línia  

Es prioritzen IQ oncològiques, cardíaques. La 
pandèmia a augmentat el nombre de 
pacients en espera. Des del CSB s’està 
preparant una reunió amb l’Hospital de la 
Vall d’Hebron, en la qual es convidarà a 
l’entitat SAP Muntanya. 

 

L’entitat SAP Muntanya demana que se als 
pacients en llista d’espera se’ls doni un 
document justificatiu.  Com sap l’usuari que 
efectivament està en llista d’espera i de 
com evoluciona aquesta? Els criteris de 
vulnerabilitat de la persona ha de prioritzar 
la seva atenció en la llista d’espera.  

Des de l’Hospital de Vall d’Hebron pensen 
que a La Meva Salut s’informa de si estàs en 
cap llista d’espera. Cal confirmar-ho.   

Cal més inversió en sanitat. No s’inverteix el 
que cal per aconseguir un sistema sanitari 
públic de qualitat.  

 

Cal continuar en les millores d’accessibilitat 
comunicatives de les persones sordes. Es 
necessiten intèrprets de Llengua de Signes.  

La consellera de persones amb diversitat 
funcional comenta que Barcelona ha estat 
escollida com una de les tres ciutats amb 
millor accessibilitat, sobre tot a nivell físic. Sí 
que s’ha de millorar el nivell d’accessibilitat 
comunicativa a la Sanitat.   

De CERECUSOR volen saber quin és el pla de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron sobre la 
situació comunicativa amb persones sordes.  

 

Es tanca la sessió a les 20 h. 


