CONVOCATÒRIA CONSELL DEL DRET A LA SALUT DE NOU BARRIS
Per indicació de la Consellera i Presidenta del Consell de Dret a la Salut de Nou Barris, Sra.
Esther Flaquer García, us convoquem a la sessió ordinària que tindrà lloc el 7 d’abril, a les 18h,
amb el següent:
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, Direcció de l'Observatori de la Salut Pública 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’)

El Consell es farà en format semipresencial, físicament a la Sala de Plens del Districte (1a
planta) i telemàticament mitjançant l’enllaç: https://meet.jit.si/ConsellDretSalutNouBarris
(necessari obrir l’enllaç de la reunió amb navegador Google Chrome pel seu correcte
funcionament).
Si us plau, confirmeu assistència a bcatalaj@bcn.cat
La petició d’assistència presencial s’estudiarà per ordre de petició i serà confirmada per correu
electrònic, per tal de respectar l’aforament màxim.

M Blanca Catalá Jiménez
Secretària del Consell

Barcelona, 24 de març de 2021
Avís de protecció de dades
Us recordem que la entrada en vigor del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) garanteix més seguretat i transparència
sobre les dades personals del ciutadans i ciutadanes.
D'acord amb aquesta normativa, us informem que l'Ajuntament de Barcelona ha actualitzat la seva política de privacitat. Podeu
consultar informació addicional sobre la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

