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ACTA DEL CONSELL DE SALUT DE DISTRICTE
Data i lloc: 17 d’Abril 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 HortaGuinardó, Nou Barris i Sant Andreu, CSB.

Joana Bonaterra

Secretària

Davide Malmusi

Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona

Antonio Ibáñez

AVV La Sagrera

Soledad Romea

Hospital Vall d’Hebron

Maria Guardia

AVV Sant Andreu

Carmen Santana

Consellera Partit Popular de Catalunya

Marcos Rodríguez

Conseller Ciutadans

Angeles Ávila

ACAF – Asoc. Cat. Afect. Fibromialgia

Rafaela Lopez

ACAF – Asoc. Cat. Afect. Fibromialgia

Josep Parés

Fund. Vidal i Barraquer

Mercè Rius

Coordinadora farmàcies St. Andreu

Anna Taberner

Fundació Eulàlia Torras - CSMIJ

Roger Mestre

Conseller Municipal PDECAT

Elisabet Martín

EAP la Sagrera/Directora

Miquel Àngel Viciana

Hospital St.Pau

Trini Cuesta

SAP Muntanya

Llanos Roldán

ASPB

Josep Mª Romero

AVV. Bon Pastor. Rebost Solidari B.P.B.V

Josep Mas

SAP Muntanya

Dolores Torres

Plataforma veïnal Sant Andreu

Josep Belart

Plataforma veïnal Sant Andreu
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Iván Marzá

GM PSC-CP

Ana Maria Casas

Partit Popular

Mª José Fernández

Representat de entitat veïnal

Cesar Leon
Luis Sanchez
S’excusa:
Pilar Solanes

Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona,
en el seu lloc ve el Davide Malmussi del departament
de Salut

Ordre del dia:
1. Comissió de Salut del Districte (Entitats veïnals) ,a càrrec d’un representant de
l’entitat veïnal Sra. Mª José Fernández. Marea Blanca sobre atenció primària.
2. Atenció Pediàtrica al CAP Sagrera, a càrrec de la direcció de l’EAP Sagrera: Sra.
Elisabeth Martín.
3. Atenció domiciliària en Salut Mental, a càrrec del Sr. Josep Parés, director del
Centre de Salut Mental de Sant Andreu.
4. Projecte : Taller de propostes dels Consells de Salut, a càrrec del Sr. Davide
Malmusi, Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona.
5. Comissions de participació de les ABS, a càrrec de la Sra. Rosamaria Serrasolsas
directora dels sectors sanitaris Barcelona Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant
Andreu, CSB.
6. Informacions breus:
- Rehabilitació domiciliaria, a càrrec de la Sra. Rosamaria Serrasolsas
directora dels sectors sanitaris Barcelona Horta-Guinardó, Nou
Barris i Sant Andreu, CSB
- Obres CAP Bon Pastor, a càrrec de la Sra. Rosamaria Serrasolsas
directora dels sectors sanitaris Barcelona Horta-Guinardó, Nou
Barris i Sant Andreu, CSB
- Consulta Jove, a càrrec de la Sra. Pilar Solanes, Departament de
Salut de l’Ajuntament de Barcelona,
7. Precs i preguntes
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Benvinguda per part de la Tècnica de Salut de St. Andreu, Sra.Joana Bonaterra
Informa que es faran tres consells de salut a l’any, el pròxim serà cap al juny i el
següent cap al novembre.

1. Comissió de Salut del Districte (Entitats veïnals) ,a càrrec d’un representant
de l’entitat veïnal Sra. Mª José Fernández. Marea Blanca sobre atenció
primària.
Veure Power Point que es presenta, en el que es destaca:
 la importància d’enfortir l’atenció primària complint els criteris de
longitudinalitat (tenir professionals de referència tant en l’atenció al
centre sanitari com al domicili) la globalitat i la coordinació entre
serveis.
 Planteja un seguit de reivindicacions concretes

S’obre torn de paraules:
-

-

-

-

Es comenta que s’inverteixen més diners en l’atenció secundària que en la
primària i aquest és un fet que la debilita i afecta a la contractació de
professionals. Des de 2011 s’han perdut 3.000 professionals, 100 per àrea
aproximadament.
Es planteja la qüestió de com és que es gasta gairebé el mateix pressupost
que en farmàcia. S’explica que és principalment pels fàrmacs hospitalaris
que són molt cars, ja que aquest preu l’acorda l’Estat amb la indústria
farmacèutica. Es fa l’apunt que gastem molt en medicaments, ja que vivim
en una societat medicalitzada.
Es pregunta si és adequat donar 5 dies màxim de llista d’espera. Des de
Marea Blanca es respon que l’òptim és no tenir més de 48 hores d’espera.
Es considera que s’hauria de reflexionar sobre el model de pediatria, El
40% de la infància va al metge de capçalera fora de les ciutats, perquè els
pediatres no volen desplaçar-se als pobles. I la majoria són pediatres amb
ganes de fer una atenció secundarista, en comptes de primarista atenent a
nens sans.
Es planteja la perversió de les DPO que potencia el fet de tenir cursos, en
comptes d’experiència professional.
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2. Atenció Pediàtrica al CAP Sagrera, a càrrec de la direcció de l’EAP Sagrera:
Sra.Elisabeth Martín.
Veure Power Point que es presenta
Exposa la situació pediàtrica actual. I ressalta els acords i compromisos presos
amb l’associació de veïns. Planteja les estratègies per millorar la situació
S’obre torn de paraules:
-

-

-

Es comenta que a l’atenció pediàtrica en aquests moments es prioritza
l’accessibilitat. La revisió dels 4 anys s’intenta aplaçar, ja que no és
prioritària, i es dóna preferència a les revisions i visites d’infants de 0-2 anys
que si que ho són ja que cal seguir el calendari de vacunacions. Es busca
continuïtat en l’atenció i treballar en cooperació amb altres professionals
d’altres centres d’atenció pediàtrica per cobrir totes les demandes.
Es menciona que s’han pactat unes derivacions entre el CAP la Sagrera i el
CAP Casernes per saturació de demanda, el feedback que reben per part
dels professionals i de les persones ateses és favorable. Les urgències no es
deriven. També s’ha fixat un màxim de visites, perquè sinó els professionals
no poden oferir una atenció de qualitat.
Al juny es farà una reunió de planificació i a l’octubre una altra
d’organització. Per veure l’evolució dels acords i buscar canals per informar
de les derivacions a les persones a atendre.

3. Atenció domiciliària en Salut Mental, a càrrec del Sr. Josep Parés, director del
Centre de Salut Mental de Sant Andreu.
Veure Power Point que es presenta
La intenció és que els professionals surtin més del despatx i els usuaris entrin
més al centres d’atenció sanitària. Caldria augmentar la cartera per l’atenció
durant les crisis i oferir serveis més propers als usuaris i la comunitat.
Presenta la Unitat de Continuïtat Assistencial Polivalent (UCAP)
Es menciona que a l’octubre es farà una jornada per parlar i aprofundir sobre
l’atenció comunitària a l’Eix Besós.
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4. Projecte : Taller de propostes dels Consells de Salut, a càrrec del Sr. Davide
Malmusi, Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona.
Veure Power Point que es presenta
Des del Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona es presenta una
proposta de tallers, a treballar durant el 2018, oberts als membres del Consell i
a persones (organitzacions i entitats) que no en formen part però que per la
seva trajectòria i coneixement poden fer contribucions d’interès.
S’anima als membres del consell a participar en una activitat oberta per
aprofundir en l’anàlisi del tema que es triï, contribuir a completar la informació
del “mapa d’actius”, compartir i prioritzar orientacions generals i elaborar i
concretar propostes.
A nivell de ciutat es proposen dos temes, però no forçosament s’ha de treballar
amb algun d’aquests dos :
- Més suport a les persones que cuiden a familiars malalta o dependents.
- Enfortir els espais i les oportunitats de relació social, la soledat i l’aïllament fa
molt de mal.
Des del districte de Sant Andreu s’acorda treballar el tema de l’alimentació
saludable i l’exercici físic, que ja és un tema treballat al districte sobretot als
barris del Bon Pastor i Baró de Viver, aprofitant per estendre a tot el districte
algunes accions com les que s’estan duent a terme en aquests barris.
5. Comissions de participació de les ABS, a càrrec de la Sra. Rosamaria
Serrasolsas directora dels sectors sanitaris Barcelona Horta-Guinardó, Nou
Barris i Sant Andreu, CSB. (Ajuntem el document dels criteris de participació
ciutadana en centres sanitaris d’AP)
L’Òrgan Tècnic d’Atenció Primària del Consorci Sanitari de Barcelona va acordar
la creació d’un grup de treball per concretar uns criteris i unes recomanacions
de participació ciutadana en centres d’atenció primària.
Després de fer enquestes i parlar amb les entitats, es planteja la participació
ciutadana col·lectiva en centres d’atenció primària a la ciutat de Barcelona, tant
a nivell col·lectiu en matèria d’organització i de serveis que el sistema dóna a la
població, com a nivell individual per possibilitar als/les ciutadanes exercir un
grau òptim d’autonomia en relació a la seva salut.
En el document adjunt es formulen els criteris mínims i les recomanacions a
tenir en compte per a la participació ciutadana col·lectiva en centres d’atenció
primària a la ciutat de Barcelona.
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6. Informacions breus, a càrrec de Rosa Maria Serrasolsas.
- Rehabilitació domiciliària, a càrrec de la Sra. Rosamaria Serrasolsas
directora dels sectors sanitaris Barcelona Horta-Guinardó, Nou Barris i
Sant Andreu, CSB
Dins de la cartera de serveis està inclosa la rehabilitació a casa, a l’hospital i
ambulatòria. Els centres que ofereixen aquest serveis són Vall Hebron, CAP
Sant Andreu, Sant Rafael i la UTE ACERF. Des del CatSalut s’ha fet una
Resolució per a rescindir el contracte de la UTE ACERF.
L’empresa ha fet unes al·legacions que en aquests moments estan pendents
de resposta. De moment l’empresa segueix oferint servei, però passat
l’estiu, un cop resolts els procediments administratius es podrà rescindir el
contracte.
El compromís de CatSalut és proveir el servei amb entitats públiques.
S’obre torn de paraules:
-

-

-

Es comenta que s’està treballant sobre qui ho portarà a terme, i s’aclareix
que el consell municipal va presentar una declaració on s’anunciaven els
fets i es demanava un canvi d’operador. El punt que es va aprovar és: la
demanda a l’operador públic que ofereixi atenció domiciliària.
Es menciona que per donar a conèixer les irregularitats de l’empresa es van
posar sobre la taula de consells de salut, es van fer plenaris i recollida de
firmes per passar-ho al servei públic...
A la propera reunió de juny ens informaran de com ha seguit el procés.

-

Obres CAP Bon Pastor, a càrrec de la Sra. Rosamaria Serrasolsas directora
dels sectors sanitaris Barcelona Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu,
CSB.
Avui s’ha signat l’acta de recepció d’una part de l’obra. Divendres es farà el
trasllat i s’obrirà l’accés principal i la planta baixa. Cal arreglar unes goteres
del terrat de la segona planta. Un cop arreglat s’obrirà l’espai assistencial
nou.
La segona planta està en procés de concurs i adjudicació de l’empresa.

-

Consulta Jove, a càrrec de Davide Malmusi, Departament de Salut de
l’Ajuntament de Barcelona.
La Consulta Jove es crea per a complementar les actuals actuacions que es
realitzen des dels serveis de salut que atenen i tracten les problemàtiques de
salut mental. Per una banda, es vol accedir als i les adolescents i joves abans de
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què el malestar psicològic s’agreugi o es converteixi en un problema de salut
mental. Per una altra, es vol potenciar una tipologia de servei que s’adeqüi més
als hàbits, dinàmiques i pràctiques que tenen els i les adolescents i joves per
facilitar la vinculació i l’atenció.
Així, la Consulta Jove esdevé un servei de fàcil accés per les i els adolescents i
joves, el qual es situa en un equipament de proximitat específic de joves i al
que es pot accedir sense derivació ni cita prèvia.
La gestió del projecte pertany als recursos de salut mental (CSMA o CSMIJ) de
la zona i l’articula l’Ajuntament de Barcelona conjuntament amb cada districte.
Aquest servei té previst obrir entre maig i juny.
Es farà la prova pilot al districte de Sant Andreu, concretament a l’Espai
Barcino a Trinitat Vella, un espai públic on hi ha serveis adreçats a joves i on
aquests s’hi reuneixen habitualment. Tot i està situat en aquest barri, és un
serveis a nivell de districte.
La psicòloga es desplaçarà a aquest centre per fer les consultes i si és
necessari es derivarà als joves a atenció terapèutica.
L’horari d’atenció serà una tarda a la setmana i també hi haurà un matí o
tarda de coordinació entre serveis.
La franja d’edat està per determinar però serà per joves entre 12 i 22 anys.
Quan tot estigui més lligat s’informarà.

7. Precs i preguntes


Persones amb diversitat funcional de l’associació de veïns de Sant
Andreu exposen el seu projecte de classes de natació gratuïtes,
adaptades per a persones amb diversitat funcional que fan al CEM Can
Cuyàs. El volen donar a conèixer per a que els professionals el tinguin
present i puguin derivar a gent dels seus serveis. Necessiten més
participants per omplir la piscina i així demanar a l’ajuntament un
trasllat a un punt més cèntric de la ciutat com pot ser Can Dragó.
Amb aquest projecte es vol donar l’oportunitat de realitzar exercici físic
a persones que tenen més dificultats per dur a terme una vida activa, i
que no tenen facilitats per accedir a equipaments municipals adaptats a
persones amb discapacitat. En el projecte són 45 persones
acompanyades per una terapeuta.
Es presentarà el projecte a la taula de salut que es reuneix una vegada al
mes per fer-ne difusió.
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Mercè Rius, coordinadora de les farmàcies del districte, informa de dues
campanyes:
- Seguiment farmacoterapèutic amb SPD, els farmacèutics faciliten un
acompanyament en la dosificació i un seguiment personalitzat de la
medicació. La campanya es dur a terme des del 25 d’abril fins el 9 de
maig, tot i que no té caducitat ja que és un servei dins de la farmàcia.
- Salut de la pell 2018, els farmacèutics realitzaran entrevista amb els
pacients, i faran una valoració del tipus de pell i del fototip, i oferiran un
consell amb fotoprotecció. També realitzaran una valoració del número
de taques a la pell. La campanya es farà al mes de juny i és puntual, ja
que està en combinació amb el servei de dermatologia del clínic.

Signat
Joana Bonaterra Roura
Tècnica referent de Salut del districte de Sant Andreu
Barcelona 25 de gener de 2017

