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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:  dia 18 de desembre a les 17:30 h, a la  Seu del Districte  

Assistents:  

 

Isabel Loscos    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 

Anna Muñoz    EAP Casernes  

Josep Parés    Fund. Vidal i Barraquer 

Angel Cano    CAP Bon Pastor 

Cristina Serna    CAP Trinitat Vella/EAP Via Barcina 

Carme Sanz Subirana   CAP Sant Andreu 

Cristina Boté i Fernàndez  CAP Sant Andreu 

Josep A, Espinàs    Coordinador de cribratge de càncer Departament Salut   

Antonia Castillo   AIS Nord Cat Salut  

Antonio Roman   Director Assistencial Hospital Vall d’Hebron  

Anna Satorra    Consellera Municipal JuntsxCat 

Jordi Gimeno    Conseller Municipal  BnComú 
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Dani Gómez     Conseller  Municipal  ERC 

Jordi Acezat     CAP Casernes  

Israel Caro    Equip Pediatria  CAP Casernes 

Marina Martínez   Hospital Vall d’Hebron 

Rafi Lopez    ACAF Sant Andreu(fibromialgia) 

Angeles Aviles    ACAF Sant Andreu (fibromialgia) 

Albert Montaner    CSMIJ Sant Andreu  

Anna Carrió    SRC Fundació Vidal i Barraquer .Salut Mental  

Guillem Sas    EAIA Sant Andreu  

Anna Garcia     Conseller Municipal  BxCanvi 

Miguel Ângel Viciana    Hospital Vall d’Hebron 

Jose Belart     Plataforma  Veïnal Sant Andreu   

Juan Jose Moro 

Carmen Santana 

 

Ordre del dia: 

 
1. Presentació de la nova Consellera de Salut 

2. Renovació de la vicepresidència associativa 

3. Informació sobre l’inici del Programa de detecció precoç del càncer de coll d’úter. Josep A. 

Espinàs, coordinador de l’oficina de cribratge de càncer, Departament de Salut. 

4. Informació sobre el nou organigrama assistencial de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 

Darreres obres. Noves actuacions del Servei d’urgències. Antonio Roman, director assistencial 

5. Informació sobre la Campanya de la grip. A càrrec de Toni López, adjunt a la direcció de la  SAP 

Muntanya 
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6. Informació sobre la 1ª Jornada de Salut Mental del districte de Sant Andreu, organitzada per la 

Taula de Salut Mental del districte. A càrrec de membres de la Taula de Salut Mental 

7. Precs i preguntes 

 
1. Presentació de la nova Consellera de Salut 
 
Es presenta la nova Consellera de Salut, Isabel Loscos Viñals. Agraeix de feina feta pel Districte i 
l’Ajuntament Central, fa menció a la Taula de Salut Mental i senyala l’interès del districte en 
seguir treballant en els temes de salut 
 
 
2. Renovació de la Vicepresidència Associativa 
 
El Consell aprova que  continuï la Sra. Maria Guardia, que ja va ser vicepresidenta durant el 
mandat anterior. 
 
3. Informació sobre l’inici del Programa de detecció precoç del càncer de coll d’úter. Josep A. 
Espinàs, coordinador de l’oficina de cribratge de càncer, Departament de Salut. 
 
Exposa com es produeix la malaltia i la seva relació amb el virus del papil·loma humà, les 
mesures de prevenció i detecció precoç i la posada en marxa del nou Programa de detecció 
precoç. Veure el Power Point que presenta i que adjuntem 
 
S’obre un torn de preguntes: 

- Per què disminueix la incidència de la malaltia però preval la mortalitat? Això és així 
perquè la mortalitat  ja era molt baixa 

- Per què a partir dels 65 es surt del programa? Si la persona s’ha fet tots els controls fins 
els 65, no és necessari fer-ne  més perquè ja no hi ha risc. 

-  En quin moment està el programa a la Sagrera?. S’ha començat al CAP Sant Andreu i a 
les altres àrees bàsiques de l’AIS Barcelona Nord. D’aquí 6 mesos s’haurà testat aquest 
circuit. Un cop vist que funciona es començarà a tot Catalunya. Mentre es manté 
l’anterior programa. 

 
Ara s’han celebrat els 10 anys de l’inici de l’anterior programa  de càncer de colon a Bcn i està 
provat que la incidència és menor. També s’ha comprovat que a partir del programa de 
detecció precoç del càncer de mama està baixant la mortalitat. 
 
4.Informació sobre el nou organigrama assistencial de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 
Darreres obres. Noves actuacions del Servei d’urgències. Antonio Roman, director assistencial 
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Presenta Power Point que s’adjunta: 
- Organigrama del comitè assistencial de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. 
- Projectes d’obres més recents de l’hospital. 
- Pla estratègic per adequar tot el Parc de la Vall d’Hebron , que no sigui un recinte 

tancat.  
 
S’obre torn de preguntes:  

- Quim plantejament hi ha a les urgències? La gent està parada als passadissos i sense 
intimitat pendents d’ingressar. 
És un dels temes que preocupa a aquesta legislatura direcció. Cal fer moltes coses per 
millorar i és voluntat que es faci. És un tema que fa molt anys que dura, malgrat s’ha 
intentat resoldre molt cops. Malgrat tot estan convençuts que està en vies de solució.  
Actualment pacients atesos als CUAPS són derivats directament a l’hospital i, si es 
necessita derivació a l’hospital d’aguts, es fa l’ingrés directe a l’hospital de Sant Rafael. 

- Senyalen que l’hospital és víctima de “la marca” i l’atenció Primària funciona amb 
carències, llavors les urgències van directament a  l’hospital.  
Es recorda que la primària té una organització que permet atendre a les persones que hi 
van directament i sense cita prèvia de 8 del matí a 8 del vespre. 
 

5.Informació sobre la Campanya de la grip. S’excusa Toni López i la presenta Cristina Boté, 
CAP Sant Andreu. 
 
Presenta Power Point  que s’adjunta 
La Campanya va començar el 28 d’octubre. S’assenyala com a novetat la vacunació oportunista. 
 

6. Informació sobre la 1ª Jornada de Salut Mental del districte de Sant Andreu, organitzada 
per la Taula de Salut Mental del districte. A càrrec de membres de la Taula de Salut Mental 

Joana Bonaterra, tècnica de salut del districte, presenta Power Point, que s’adjunta, sobre la 
Taula de Salut Mental del districte i les diferents Comissions de treball. 

Anna Carrió del  SRC Fundació Vidal i Barraquer  i Guillem Sas, de l’EAIA del districte de Sant 
Andreu, Informen sobre la 1ª Jornada de Salut Mental del districte de Sant Andreu. Adjuntem 
programa 

La Taula de Salut Mental de Sant Andreu va detectar la necessitat d’organitzar aquesta  Jornada 
de Salut Mental i treball comunitari, ja que des dels diferents serveis de SM es feia palès que 
manquen espais de coneixement mutu. Per tal de donar resposta a aquesta necessitat, es va 
decidir activar una comissió de treball que pogués operativitzar aquesta necessitat, organitzant 
una jornada de treball i de trobada per tots els i les professionals que treballen per la salut 
mental comunitària.  
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L’objectiu de la jornada ha estat crear una dinàmica oberta i de proximitat que permeti: 

- Generar un espai de coneixement mutu entre els diferents serveis i professionals que 
treballen al territori. 

- Promoure sinergies de treball i col·laboració entre serveis i professionals. 
- Reflexionar sobre els models per abordar la salut mental. 

La Jornada es va dividir en: 

- Sessió inaugural  
- Tres eixos de treball:  

- Infància, adolescència i joventut 
- Persones adultes 
- Persones grans 

- Posta en comú 
- Cloenda 

Les dades d’assistència són les següents: 

Professionals assistents: 113 

Eix1: 46 persones 

Eix2:30 persones 

Eix3: 15 persones 

La valoració ha estat molt positiva per part de la Taula i dels assistents a la jornada. Es valora la 
possibilitat de repetir-la de manera bianual 

7.Precs i preguntes 

Es pregunta sobre la mancança d’alguns fàrmacs a les farmàcies, algun cop quan es demana 
segons quin medicament la farmàcia no el té i te’n donen un altre. Aplacem la pregunta per 
quan hi hagi alguna farmàcia representada al Consell ja que en aquest no n’hi ha assistit cap  

 

 

Signat  

Joana Bonaterra Roura 

Tècnica referent de Salut del districte de Sant Andreu 
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Barcelona  8 de gener de 2019 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


