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: dia 28 de febrer a les 17:00 h, a la Seu del Districte
Assistents:
Blanca Port

Consellera de Salut

Joana Bonaterra

Secretària del Consell de Salut

Pilar Solanes

Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona,

Rosamaria Serrasolsas

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

Lucia Artazcoz

Agència Salut Pública de Barcelona

Antonio Ibáñez

AVV La Sagrera

Maria Guardia

AVV Sant Andreu

Marcos Rodríguez

Conseller Municipal Ciutadans

Josep Mª Romero

Ass. Veïns Bon Pastor

Roger Mestre

Conseller Municipal PDECAT

Miquel Àngel Viciana

Hospital St.Pau

Iván Marzá

GM PSC-CP

Toni López Ruiz

SAP Muntanya

Dolores Torres

Ass. Plataforma veïnal ST Andreu

Anna Muñoz

EAP Casernes

Carlos Blanch

Comissió salut ST Andreu

Josep Parés

Fund. Vidal i Barraquer

Carmen Santana

Consellera Municipal PP

Francesca Sánchez

Agència Salut pública de BCN

Anna Taberner

FETB CSMIJ Sant Andreu
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Manuela Carmona

CAP Bon Pastor

Angel Cano

CAP Bon Pastor

Carme Nebot

SAP Muntanya

Enric Barris

AAVV Congrés Indians

Lidia Sallas

Centre de Servei Socials Garcilaso

Youssuef Sultan

Centre Cívic Trinitat Vella

Rafaela López

ACAF Sant Andreu

Anna Huerta

CAP Trinitat Vella/EAP Via Barcino

Cristina Serna

CAP Trinitat Vella/EAP Via Barcina

Jose M. Planas

Farmacia, passeig Torres i Bages, 83

Iria Deirós

EAP Casernes

Mònica Martinez

Hospital Vall Hebron

Rosa Romero

Hospital Vall Hebron

Juanjo Moro

Veí

Jordi Solsona
Marta Hurtado

Ordre del dia

1. Comissió de Salut del Districte (Entitats veïnals) ,a càrrec d’un representant de les
entitats veïnals, 15 min
2. Seguiment Pla de Salut Mental a càrrec de Pilar Solanes, Departament de Salut de
l’Ajuntament de Barcelona, 15min
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3. Informació sobre el “Taller de propostes dels Consells de Salut” sobre “Alimentació
saludable i exercici físic", a càrrec de Pilar Solanes, Departament de Salut de
l’Ajuntament de Barcelona, i Francesca Sánchez, Agència de Salut Pública de Barcelona,
20 min.
4. Servei de rehabilitació domiciliaria, a càrrec de Rosamaria Serrasolsas directora dels
sectors sanitaris Barcelona Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu,15 min
5. Pla de millora a l’atenció Primària, a càrrec de les directores/s dels EAP, 20min
6. Nou circuit de Salut Mental Sagrera/Congrés, a càrrec de Rosamaria Serrasolsas
directora dels sectors sanitaris Barcelona Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu,
15min
7. Precs i preguntes, 15min

1. Comissió de Salut del Districte (Entitats veïnals), a càrrec d’un representant de l’entitat
veïnal
Plantegen les següents qüestions
Estan preocupats perquè s’està acabant la legislatura i hi ha coses pendents de resoldre:
CAP Meridiana, s’han recollit signatures per reivindicar la pediatria i encara no han tingut cap
resposta. Es queixen que abans tenien un CAP on tenien tots els serveis i a l’hora de dividir-ho
la part de pediatria no ha quedat dividida entre els dos centres.
En relació a la pediatria en altres centres del districte senyalen que tots just ara s’estan posant
solucions.
També senyalen que hi ha problemes amb les residències.
Resposta:
Toni López explica que han elevat la carta amb les signatures dels veïns a la gerència i per això
encara no s’ha contestat. Explica que a dia d’avui no han rebut cap petició de cap família de ser
atesa a causa d’alguna situació especial, ni des del CAP Casernes ni des del CAP de Sant Andreu,
tal i com es va acordar en el seu moment.
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Blanca Port afegeix que en la reunió que es va fer per parlar d’aquest tema hi havia les famílies
impulsores, allà es va dir que en casos especials es podia demanar atenció al CAP de Sant
Andreu i que cap d’aquestes famílies ho ha fet.
S’assenyala que tots els barris del districte tenen els mateixos equipaments sanitaris.

2.- Seguiment del Pla de Salut Mental a càrrec de Pilar Solanes, Departament de Salut de
l’Ajuntament de Barcelona.
Es presenta el Power point que s’adjunta. A destacar:
La Taula de SM és l’instrument que serveix per apropar les accions el pla de SM al territori. Sant
Andreu va ser el primer districte on es va començarà a treballar la taula de SM.
S’explica el funcionament de la Taula i els diferents projectes de SM que s’estan duent a terme
al districte
A la pregunta de què es considera Salut mental, es respon que el pla està concebut per treballar
conjuntament des de: Ajuntament, Consorci Sanitari, Agència de Salut Pública de Barcelona,
diferents entitats proveïdores de serveis de SM, Barcelona Activa, Habitatge etc, es a dir en un
sentit molt ampli, no hi ha fractures des d’aquesta perspectiva estratègica.
Pel que fa a la selecció de les escoles enriquides s’explica que s’ha fet des del Consorci
d’Educació conjuntament amb el Pla de Barris, en principi són escoles que tenen més
problemàtica social que altres. A aquestes escoles se’ls hi ha ofert diferents opcions entre les
que han pogut triar. A Sant Andreu s’està actuant a Trinitat Vella. Bon Pastor i Baró de Viver,
tots ells estan al Pla de Barris.
En relació a la participació de la Primària a la Taula de SM. S’explica que la Taula de Sant Andreu
al ser la primera ha estat molt experimental, es treballa per comissions, en algunes de les qual
ja s’està incorporant la primària, però ara cal que s’incorpori al nucli impulsor.

3.- Informació sobre el “Taller de propostes dels Consell de Salut “ sobre “Alimentació
saludable i exercici físic, càrrec de Pilar Solanes, Departament de Salut de l’Ajuntament de
Barcelona, i Francesca Sánchez, Agència de Salut Pública de Barcelona.
Veure Power Point i documenta adjunt, on es recull la memòria i propostes que han sortit del
taller
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De l’explicació es destaquen els següents aspectes:
En relació al joves d’una banda s’assenyala que l’oferta d’exercici físic per a les noies és molt
poc atractiva, en aquest sentit des de l’IBE s’està treballant per millorar l’oferta.
Pel que fa a l’alimentació hi ha una gran oferta de llaminadures al l’entorn d’escoles i instituts.
Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona s’està fent un mapeig d’establiments que tenen
oferta d’alta densitat calòrica i com es correlaciona, al voltant de 50 escoles de Barcelona.
S’assenyala que no han sortir propostes amb persones amb mobilitat reduïda. Es recull aquesta
inquietud per treballar-la
Es pregunta pels diferents models d’horts Urbans, s’explica que hi ha dos models amb
normatives diferents :
- Parcel·les individuals
- Pla buits: Hort Comunitari
La Consellera de Salut Blanca Port, aprofita per informar que s’ha impulsat un hort comunitari
terapèutic a Casernes , el gestionaran: la Fundació Vidal i Barraquer, l’Equip de Primària de
Casernes i l’Equip de Primària de Meridiana, aquesta gestió serà comunitària i al llarg del temps
s’anirien incorporant altres entitats i equipaments del territori.
Està situat al C/ Fernado de Pesoa amb C/ Palomar El conveni es signarà amb la Fundació Vidal i
Barraquer.
El Consell de Salut es dona per assabentat.
4.- Servei de Rehabilitació domiciliaria, a càrrec de Rosa Maria Serrasolsas, directora dels
sectors sanitaris Barcelona Horta- Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu.
Està gestionat per ACERF, des de l’any 2014 fins al 2017 s’han fet diverses inspeccions i
elaborat informes. L’any 2018 es comencen els tràmits de resolució del contracte. L’octubre de
2018, vist el dictamen de la comissió Assessora Jurídica de la Generalitat, el pla de reconversió
de contractes dels fisioterapeutes al règim general de la Seguretat Social i d’altres
consideracions, el director del CatSalut resol desestimar la resolució del contracte administratiu
subscrit entre la UTE ACERF i el CatSalut
S’està fent un seguiment explícit de l’atenció d’aquest servei:
- Avaluació dels objectius anuals
- Temps d’espera
- Reclamacions
Actualment l’entitat fa el servei a Sant Andreu i Nou Barris de rehabilitació domiciliària i
logopèdia.
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Es dona la paraula als assistents:
Els grups municipals de Sant Andreu i Nou Barris es varen posar d’acord per proposar rescindir
el conveni amb aquesta entitat. Des de SAP Muntanya es promourà una lluita continuada.
Es proposa que des del Consell de Salut es faci alguna cosa. Marea Blanca farà un acte el 7
d’abril.
La Consellera de Salut senyala que des del seu grup municipal es demanava que aquest servei
es donés des de la sanitat pública.
5.-Pla de Millora de l’atenció Primària, a càrrec de les directores/s dels EAP.
Carme Nebot, de SAP Muntanya, fa una introducció general:
PIUC: s’ha fet un esforç per adaptar les agendes els mesos de gener i febrer, garantint una
cobertura de professionals del 70% els dies més crítics i del 50% la resta
S’ha potenciat la derivació al CUAP de la zona i els ingressos a l’Hospital de subaguts i s’ha
efectuat una jornada de vacunació de tot el personal sanitari
En relació al desplegament dels acords d’augment de professionals, aconseguit després de la
vaga , cada equip s’ha organitzat per fer les seves propostes.
1- CAP Bon Pastor.
- PIUC: La seva problemàtica essencial és la manca de metges, tot i que s’han
rebut diners per fer ampliació i que alguns professionals han ampliat horaris.
Respecte a la incorporació de professionals L’ICS va fer un estudi de càrregues
respecte als metges de família per veure el dèficit i està previst fer ampliacions a
infermeria i administratius, pel que fa a metges de família era correcte,
s’incorporarà un pediatre.
- En relació a augmentar el temps de visites de 10 a 12 minuts s’ha donat
autonomia a cada professional per gestionar l’agenda. Cap metge ha demanat
augmentar el 12 minuts ja que es considera que l’accessiblitat és correcta
- Senyalen que al Bon Pastor hi ha hagut poca incidència de grip
- Treball comunitària
S’explica la cartera de serveis.
2- CAP Casernes
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-

S’ha donat autonomia als professionals per gestionar les agendes .
S’han incorporat 2 metges amb quotes diferents i eixamplaran les quotes en
general.
Durant el PIUC s´han fet jornades complementàries
Programa comunitari
s’està treballant amb l’escola de Salut de la gent gran i diferents projectes.

S’explica la cartera de serveis
3- CAP Trinitat Vella
-

Per reforçar el PIUC s’han fet doblatges
Pel que fa a les agendes, estan estudiant de quina manera es poden distribuir les
visites i el temps per visita per no reduir l’accessibilitat
Estan a l’espera d’augmentar una infermera i d’una infermera pediàtrica
Programa comunitari
Volen potenciar el consell participatiu

S’explica la cartera de serveis

4- CAP Sant Andreu
-

-

PIUC, s’ha fet doblatge
S’han contractat dues infermeres i s’han reforçat els administratius. Des del mes
de setembre 2/3 més de Treballadores socials i des del mes de febrer un metge
de família i una infermera més
En relació a les agendes, s’ha donant autonomia als professionals
Pel que fa a l’accessibilitat, hi estan treballant i a partir del mes d’abril hi haurà
un canvi en les agendes
Reunions amb els veïns periòdiques i oberts a tractar els temes quan sigui
necessari
Programa comunitari

S’explica la cartera de serveis
5- EAP Congrés i Sagrera, no han vingut
S’obre una roda de preguntes:
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-

Els veïns de la Sagrera estan millor, tenen 4 pediatres i 4 infermeres, el repte de
la Sagrera és la manca d’espais al CAP
Reclamen les dades d’accessibilitat de l’any passat.
Pregunten quants del metges, que des de l’ICS es va dir que s’incorporarien,
s’han incorporat realment.
Volen saber quin és el CAP que més malalts envia a urgències
Diuen que en la presentació del Pla de Salut Mental han falta més dades i
recursos

Moltes de les dades que es demanen es poden consultar al següent enllaç:
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/central_de_resultats/informes_cdr-00001/
En relació a les urgències, s’explica que es classifiquen per nivells: de l’1 al 5, essent el 4 i el 5la
patologia més banal, que no caldria que fossin atesos com a urgències. Es pot compartir de
quina àrea bàsica han arribat els que han estat derivats, però no es pot saber si abans l’ha vist
un metge o no.
Pel que fa a la cartera de serveis a cada CAP hi ha la bàsica i es van ampliant tècniques
depenent del període de formació de cada professional. Això facilita que el pacient no hagi
d’anar a l’especialista.
6.- Nou circuit de Salut Mental Sagrera/Congrés, a càrrec de Josep Parés de la Fundació Vidal i
Barraquer.
Fins ara les urgències i els ingressos s’atenien a l’Hospital del Mar. Ara les urgències i els
ingressos s’atendran a l’Hospital de Sant Pau. S’informa també que pel que fa a l’atenció
domiciliaria s’han incrementat les places
7.- Precs i preguntes
-

-

-

Miquel Àngel Viciana de l’Hospital de Sant Pau, informa sobre el “Projecte
Kalida”, el projecte té per missió millorar la qualitat de vida de les persones i
famílies que han patit càncer, no cal derivació del metge
Es pregunta si els serveis d’urgències atenen a tothom, es confirma que s’atén a
tothom en els casos en que no hi ha cobertura i l’usuari no té capacitat
econòmica, se’ls hi fa signar un document i se l’atén.
Sembla ser que al CAP de Sant Andreu no es va atendre a un usuari que hi va
anar en aquesta situació, des de l’associació de veïns es va trucar per preguntar i
tampoc se’ls hi va oferir aquesta possibilitat.
Acordem que es trucarà al CAP per recordar aquest procediment
Aprofitant que es l’últim Consell de la legislatura es felicita a la Consellera Blanca
Port per la feina ben feta.
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Signat
Joana Bonaterra Roura
Tècnica referent de Salut del districte de Sant Andreu
Barcelona 25 de gener de 2017

9

