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Direcció de Serveis a les Persones i al Territori– Districte de Sant Andreu 
 

c/ Segadors, 2 4a planta 
08030 Barcelona 

www.bcn.cat/santandreu 

ACTA DEL CONSELL DE SALUT DE DISTRICTE  

Data i lloc:  13 de novembre a la sala Andreu Cortines a la Seu del Districte (Pl. Orfila).  

Assistents: 

Blanca Port Consellera de Salut 

Rosamaria Serrasolsas Directora dels sectors sanitaris Barcelona Horta-Guinardó, Nou 

Barris i Sant Andreu, CSB. 

Joana Bonaterra Secretària del Consell de Salut 

Pilar Solanes    Dir. programes de Salut. Aj. de Barcelona 

Carles Perapoch   President AFAP- Assoc. Famílies afectades Poliomelitis 

Isabel Casanova   EAP Casernes 

Antonio Ibáñez    AAVV La Sagrera 

Soledad Romea    Hospital Vall d’Hebron 

Conchita Peña    Hospital Vall d’Hebron 

Miguel Angel Viciana   Hospital Vall d’Hebron 

Maria Guardia    AAVV Sant Andreu de Palomar 

Carmen Santana   Consellera Partit Popular de Catalunya 

Marcos Rodríguez    Conseller Ciutadans 

Ximena Gadea    Consellera Pdecat 

Carme Sanz    EAP Sant Andreu 

Cristina Bote     EAP Sant Andreu 

Angeles Ávila     ACAF – Asoc. Cat. Afect. Fibromialgia 

Rafaela Lopez    ACAF – Asoc. Cat. Afect. Fibromialgia 

Josep Parés    Fund. Vidal i Barraquer 

Toni Lopez     SAP Muntanya (ICS) 

Dolores Torres    Plataforma Veïnal Sant Andreu 

Josep Belart    Plataforma Veïnal Sant Andreu  

Isabel Alonso    Dret a morir Dignament 

Assumpta Orodga   Dret a morir Dignament 

Rosa Prat    AAVV Navas 

Enric Barris    AAVV Congrés i Indians 

Albert Montaner    CSMIJ de Sant Andreu – FETB 

Elena Kateb    ACCU Catalunya – Asoc. De malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa 
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Montse Gavaldà   ACCU Catalunya – Asoc. De malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa 

 

Ordre del dia: 
 

1. Mesures de Contaminació de l’aire, a càrrec de Laia Font, Agencia de Salut Pública de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

2. Informació sobre la campanya “No puc esperar”. 

3. Transformació de l’Hospital de la Vall d’Hebron en Campus Universitari a càrrec de M. Lluïsa 

Sàrrias, directora de serveis generals de l'HUVH. 

4. Presentació del document de voluntat anticipades, a càrrec de Isabel Alonso, presidenta de 

l’Associació del Dret a Morir Dignament. 

5. Informació sobre les obres del CAP del Bon Pastor, a càrrec de Rosamaria Serrasolsas directora 

dels sectors sanitaris Barcelona Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu, CSB. 

6. Precs i preguntes. 

 
 
 

Com a punt previ a l’ordre del dia el tècnic de participació del districte informa que s’està fent un estudi 

de participació, motiu pel que estan observant el funcionament de tots els orgues; demana si els 

assistents poden respondre a una enquesta abans que s’acabi el consell. 

 
1.Mesures de Contaminació de l’aire, a càrrec de Laia Font, Agencia de Salut Pública de l’Ajuntament 
de Barcelona (veure Power Point). 
 
La contaminació de l’aire és un problema ambiental, però també de salut.  

Barcelona supera els límits de contaminació de l'aire que marca l'Organització Mundial de la Salut 
(OMS). 

La contaminació de l’aire és un factor modificable, i és molt més econòmic adoptar mesures col·lectives 
que no pas sanar les persones malaltes. 

Els contaminants de l’aire són produïts, sobre tot, pel trànsit, per tant el que té un impacte més gran en 
salut és la seva reducció. 

Aquesta contaminació té repercussió a curt termini (per exemple asma) i a llarg termini (reducció de 
l’esperança de vida i malalties respiratòries i del cor). 

.  
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Barcelona de forma diària està per sobre dels límits i per això es vol implementar la zona de baixes 
emissions. 

Objectius: 

- Reduir els pics de contaminació impedint el trànsit durant el dia (de 7:00 a 20:00) per l’interior 
de la ciutat dels vehicles mes contaminants (també reduirà el soroll, alliberarà espai públic...).  
Aquesta mesura es posarà en marxa el 1 de desembre de 2017 i a l’any 2020 serà de forma 
permanent, per això es potenciarà el transport públic, restricció d’obres restricció transit i 
informació ciutadans. 

- Reduir nivells habituals amb una flota de transport públic menys contaminant. 

 

Intervencions: 

- Es considera molt escaient aquesta presentació i es considera que s’ha de demanar el 0 absolut. 
Quantes morts són les acceptables per l’OMS? 
També que és necessari una bona xarxa de transport públic per a que es sostingui quan es posi 
en marxa aquesta mesures a l’any 2020; això és factible?   

- Per la Meridiana cada cop hi ha mes transport públic i no apaguen els motors quan estan aturats 
a les parades. Blanca respon: des de mobilitat i TMB aquestes recomanacions es donen als 
conductors, però hi ha un problema d’hàbits personals. Cal canviar els hàbits personals. 

 
 

2. Informació sobre la campanya “No puc esperar”. 
 
Pilar Solanes presenta a Montse Gavaldà i Elena Kateb, representats d’ACCU Catalunya (Associació de 
malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa) i comenta que l’Ajuntament ha publicat una declaració de suport a 
ACCU. 
 
El projecte “No puc esperar” vol millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties como 
la colitis ulcerosa o crohn, per aquest motiu es coordina amb els Ajuntaments perque els hi posin a 
l’abast els lavabos dels equipaments públics i coordinar aquesta possibilitat amb botigues, restaurants... 

Les persones s’identifiquen amb una targeta que els hi dona el metge i poden accedir als lavabos dels 
llocs associats sense que tinguin que donar una explicació sobre la seva malaltia. 

També hi ha una aplicació mòbil que permet localitzar els lavabos adherits al projecte. 

“No puc esperar” es va implementar el 2013 a l‘hospital Joan Trueta de Girona, no és necessari ser soci 
de la associació per accedir a la targeta. 

 

Intervencions: 

- Heu estudiat fer ús dels lavabos de TMB? 
Resposta: fa temps que es va donar la informació, s’hi està treballant. 

- Es reivindiquen els wc públics de tota la vida. 
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Blanca respon que els lavabos dels equipament públics són oberts per tothom.  
 
 
Es canvia el odre dels punts a tractar al consell i a continuació es parlarà del punt 4. 
 
4. Presentació del document de voluntat anticipades, a càrrec de Isabel Alonso, presidenta de 
l’Associació del Dret a Morir Dignament (verure Power Point). 
 
Pilar Solanes comenta que des de l’Ajuntament es dona suport i s’han fet tota una sèrie d’actuacions 
amb aquesta associació; també una campanya de sensibilització (es farà arribar els tríptics amb la 
informació i  es difondrà a través de centres cívics i equipaments). 
 
El Document de Voluntats Anticipades (DVA) és legal a Catalunya des de l’any 2000 (a Espanya 2002), 
però no hi ha molta gent que el faci. 
 
El DVA o Testament Vital es un document per quant nosaltres podem expressar la nostra voluntat i es 
dirigeix al equip sanitari; en aquest document s’exposa que volem i que no volem sobre el tractament 
mèdic. 
 
El pot fer qualsevol persona major de divuit anys, amb capacitat mental suficient i que actuï lliurament 
(sense cap tipus de coacció). 
 
S’ha demanat a l’Ajuntament que a les residències de tercera edat municipals i les associacions es 
pregunti per protocol si està o no fet el document. 

El passos a seguir per fer el DVA són: 

- Pensar quin és el nostre concepte de vida digna i quin és el tipus de mort que volem. 
- Redactar el DVA amb aquestes parts: identificació, criteris que desitjo que es tinguin en compte, 

situacions sanitàries previstes, instruccions sobre les actuacions sanitàries, altres instruccions 
sobre el meu cos i designació de representants (aquest últim punt no és imprescindible, però és 
recomanable perquè defensaran el nostre DVA i que el equip mèdic compleix el DVA). 
Sobre tot cal que posem el que nosaltres volem posar, es remarca que és un document 
personalitzat i hem de dir el que volem. 

- Per últim podem anar al notari (no cal que sigui el model oficial). També es pot fer davant de 
tres testimonis que diguin que el fem lliurement i en plenes facultats; els testimonis només 
actuen en aquell moment. 
 

És molt important que després de fer el DVA ho parlem amb el nostre entorn, que entreguem una còpia 
al CAP i que el registrem al Registre del Departament de Salut, perquè qualsevol metge el veurà en el 
nostre historial. 
 
El DVA és un acte d’empoderament sobre la nostre mort. No oblidem que actualment el 70 per cent de 
les persones vol morir a casa, però el 70 per cent mor a l’hospital. 

S’ofereix la possibilitat de fer un taller de com es fa aquest document. 

 

Intervencions: 
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- Existeix el problema de que per fer el DVA a l’ambulatori cal que hi vagin les tres persones a la 
vegada.  
Resposta: a l’associació amb el document i el DNI de la persona i la fotocopia es fa la compulsa. 
S’està demanat que la signatura es pugui fer davant d’un funcionari públic com es fa ja a 
Navarra. 

- A les unitats d’atenció a la ciutadania poden anar els interessats amb el DNI original i les 
fotocopies i no cal que hi vagin totes les persones. Ells també ho envien al registre. 

- L’Hospital Vall d’Hebron també dona suport i faciliten la seva tramitació. 
- Hospital Sant Pau subscriu tot el que s’ha dit fins ara. Afegeix que cal ser cautelós ja que s’han 

trobat en situacions on no coincidien les signatures del DNI i el document. 
També parla sobre els protocols del dolor i la sensibilització dels hospitals en aquest temes. 

Hi ha una exposició itinerant dels DVA que es pot demanar a l’associació i exposar-la en diferents espais, 
CAPS, Centres Cívics, etc... 

Per últim, l’associació queda a disposició de fer xerrades sobre aquest tema on sigui, tenen professionals 
de la salut que poden fer-les. 

Actualment no existeix el reconeixement de l’Eutanàsia activa i el suïcidi assistit, per això es vol un 
observatori de com es mor a Barcelona. 

 
 

3. Transformació de l’Hospital de la Vall d’Hebron en Campus Universitari a càrrec de M. Lluïsa Sàrrias, 
directora de Serveis Generals de l’HUVH (veure Power Point). 
 

La remodelació de l’Hospital de la Vall d’Hebron persegueix que les instal·lacions estiguin a l’alçada de 
l’excel·lència mèdica de l’hospital, es vol canviar la sensació poc acollidora i desordenada que dona al 
visitant. 

El projecte ja està adjudicat i sorgeix amb la idea de fer una transformació urbanística profunda, però 
mantenint una idea mediterrània del campus. Els criteris que dirigeixen el projecte són que sigui un 
hospital sostenible, més amable i obert a la ciutat. 

Es presenta cronograma: l’obres començaran al 2017 i es tancaran al 2022; tot i que mai es pot 
assegurar cent per cent. 

Es posa un vídeo en el que els arquitectes expliquen el projecte i les millores que es volen fer. 

Intervencions: 

- Es pregunta si es tindran en compte les persones amb sensibilitat química a l’hora de fer visites. 
Resposta: a l’edifici de consultes externes es pot tenir en compte. 

- Quina és la primera fase? Ja que l’espai que està pitjor són la urgències. 
Resposta: El primer son les consultes externes de pediatria i treure els barracons; després els 4 
ascensors i l’heliport, a posteriori les consultes externes.  
A urgències el problema no és de capacitat, sinó de reestructuració interna (s’està estudiant 
ara); encara que ja s’han fet petites reformes interiors. 

- Com serà el finançament i el manteniment dels espais verds? 
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Resposta: Tot està subvencionat per la Generalitat. Respecte a les zones verdes hi ha una 
empresa d’Inserció Social que ja fa el manteniment; a més a més les plantes que s’hi posaran 
són autòctones i de baix consum d’aigua. 

- La prioritat són les urgències i els passadissos, no pot ser que hi hagi gent malalta en mig del 
passadís, es necessiten boxes més grans. 
Resposta: Aquest any s’han fet 140 obres a l’hospital. Es fan millores continues(un total de un 
milió i mig invertit cada any).  
Respecte al problema dels passadissos, es faran els boxes més grans però cal que la part 
d’infermeria estigui centrada i els boxes a la vista.   
Blanca intervé dient que s’està treballant per la millora. Aquet projecte es una proposta i cal 
confiar en els professionals. 

 
5. Informació sobre les obres del CAP del Bon Pastor, a càrrec de Rosamaria Serrasolsas, directora dels 
sectors sanitaris de Barcelona Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu, CSB. 

S’explica sobre el pla les millores del CAP del Bon Pastor. Les obres de la planta baixa i la primera planta 
es van iniciar a l’agost i acabaran el mes de desembre, durant el mes de gener de 2018 es posarà 
l’equipament (mobiliari i demés..). La segona planta va en una fase posterior, dins el primer trimestre de 
2018 (cal esperar l’adjudicació); mentrestant la planta baixa i la primera planta es podran utilitzar per 
temes assistencials. 

Fora del ordre del dia Rosamaria presenta la Campanya de vacunació de la grip i el nou equip del CAP 
Sant Andreu. 

Campanya de vacunació de la grip: 

Toni Lopez presenta aquesta campanya que es va iniciar el 23 d’octubre i acabarà a mitjans de febrer. 
Encara es pot demanar la cita prèvia via internet o per via telefònica. 

Aquest any la campanya amplia el seus destinataris i inclou a embarassades i professionals. 

Es calcula que a diari estan vacunat entre 700 i mil dosis. 

 

Nou equip CAP de Sant Andreu:  

S’ha incorporat una nova UBA (Unitat bàsica d’atenció) al Cap de Sant Andreu. La reorganització dels 
pacients es va fer informàticament, per tal que fos equitativa la descarrega de feina entre tota la resta 
d’UBAs. Sempre tenint en compte que no es força al canvi a les persones que no hi estan d’acord, però 
s’anima a que es faci la primera visita. 

A vegades a passat que les famílies han estat distribuïdes entre diferents metges i en ocasions la resta 
de la família s’ha canviat a la nova UBA.  

 

Intervencions: 

- Miquel Angel Viciana comenta que a l’Hospital de Sant Pau hi ha un nou dispositiu d’Atenció a la 
Fragilitat al Servei d’Urgències.  
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S’ha obert una unitat amb tretze llits que serviran per observar a gent que no es pot derivar a 
planta, ni tampoc donar l’alta, ja que cal observar com evolucionen. 
En aquest nou servei es respecta el ritme diari d’il·luminació, no hi ha megafonia i s’intenta que 
reprodueixin al màxim un entorn familiar. En definitiva, és un entorn molt més amable. 

 

6.Precs i preguntes 

- Des de l’Associació de veïns de la Sagrera es  fa una observació respecte al Consell de salut: 

Considera que els tres primers punts, encara que molt importants, no és el lloc més adient per 
presentar-los. Creu que s’haurien d’exposar on tingui una major repercussió. 

Continua dient que tampoc aquest ordre del dia té res a veure amb el d’abril de 2016 (posa alguns 
exemples dels temes tractats en aquell consell). Creu que aquell hauria de ser la referència del consell 
de salut.  

Fa falta un seguiment i veure l’evolució dels temes que llavors es varen tractar, a més de presentar una 
memòria de dades l’any anterior. 

Blanca respon que el Consell de Salut es un orgue amb unes normatives específiques, però que si hi 
estan interessat es poden introduir en els ordre del dia. 

- En relació al Centre sociosanitari Isabel Roig  es valora que hi ha un nivell de qualitat baixa, diferents 
usuaris han fet arribar denúncies.  
 
Des del districte hi ha hagut reunions amb el sociosanitari i s’assegura que es vetllarà perquè els 
serveis públics tinguin la qualitat necessària. 
 

- També hi ha queixes de la qualitat d’atenció de la Vall d’Hebron. La gent està acostumada a aguantar 
coses i no posa queixes. 
 

- Al Consell de salut 24 de gener es va presentar la Taula de Salut Mental, però no hi hagut cap menció 
més. Està constituïda? El CSIC està en marxa? 
Resposta: Pel que fa a la taula el mes de març es va posar en marxa, en breu es farà la segona reunió.. 
Sobre la taula de SM un cop a l’any es portaran els resultats la Consell. 
En relació al CSIC Es va convidar a una visita als membres del consell de salut.  
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Signat  

Joana Bonaterra Roura 

Tècnica referent de Salut del districte de Sant Andreu 

Barcelona 14 de novembre de 2017 


