
RESUM DEL PLENARI DEL CONSELL DE SALUT DE DISTRICTE de ST. ANDREU 

Data:  Dimecres 30 de juny 2021 

Horari:               17:30 h  

Lloc:   Reunió virtual per   https://meet.jit.si/ConsellSalutdistrictedeSantAndreu 

Assistència 

Isabel Loscos    Consellera de Salut del Grup Municipal PSC 

Adoración Garmón    Secretària del Consell de Salut  

Lluis Espinosa    CatSalut 

Jordi Armengol  Director AISBN, sectors sanitaris Sant Andreu, Nou Barris, Horta Guinardó  

Pilar Solanes    Departament de Salut de l’ ajuntament de Barcelona  

Lucia Artazcoz   Agència Salut Pública de Barcelona  

Sara Tolosa   Agència Salut Pública de Barcelona 

Jordi Gimeno   Conseller  Grup Municipal Barcelona en Comú 

Marc Hernández   Conseller Grup Municipal  ERC 

Ximena Gadea   Consellera Grup Municipal JxCat 

Marcos Rodríguez   Conseller Grup Municipal Ciutadans 

Miquel Àngel Viciana Cap d'Atenció a l'Usuari. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau  

Anna Martí  Coordinadora d’ Atenció Ciutadana, Hospital Universitari Vall d’Hebron 

Carmen Sanz  EAP Sant Andreu 

Raquel García  Directora de l’EAP Congrés 

Paula Álvarez  Adjunta a Direcció del CAP Trinitat Vella 

Gustavo Losada  Director de l’EAP La Sagrera 

Romulo   Adjunt Direcció CAP Casernes 

Mercè Rius   Coordinadora farmàcies Sant Andreu 

Josep Ganduxé  Gerent Sociosanitari Isabel Roig 

Josep Ortega  Director Assistencial Sociosanitari Isabel Roig 

Xavier Lopez  Director d’UTE ACERF 

Antonio Ibáñez   Coordinadora Salut Sant Andreu . AVV La Sagrera  

https://meet.jit.si/ConsellSalutdistrictedeSantAndreu


Àngels  Marro   Coordinadora Salut Sant Andreu 

Txema Fanlo  Coordinadora Salut Sant Andreu. AAVV Bon Pastor 

(*)Si no sortiu al llistat però heu assistit al Consell, us agrairé que m’ho feu saber 

S’excusen: 

Yolanda Anguita   I.M. Pers. Discapacitat Ordre del dia 

Maria Estrada   Col•legi de Farmacèutics de Barcelona 

Carles Benet   Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) 

Ordre del dia 

1.-Aprovació de l’acta anterior  

2.- Modificació de l’ordenació territorial de les Àrees Bàsiques de Salut 9A La Sagrera i 9C 

Congrés- Indians 

3.- Seguiment de les vacunacions al districte de Sant Andreu: 

a) Dades 

b) Solucions per pal•liar desigualtats en alguns territoris del Districte  

4.- Situació del centre sociosanitari Isabel Roig 

5.- La rehabilitació domiciliaria a Sant Andreu 

6.-Caps d’atenció primària:  a)Futur de les visites presencials. 

b) funcions de l’Administratiu Sanitari 

7.- Precs i preguntes 

1.- Aprovar acta del darrer Consell 

S’aprova per unanimitat. 

La Consellera, Isabel Loscos presenta a Adoración Garmón com a nova Tècnica de Salut del 

Districte dins la Direcció de Serveis a les Persones i Territori i recorda que l’acta és un resum 

del tractat al Consell i els documents que s’annexen a l’acta son complementaris.  

2.- Modificació de l’ordenació territorial de les Àrees Bàsiques de Salut 9A La Sagrera 

i 9C Congrés- Indians 

Lluis Espinosa exposa la situació de la futura ordenació territorial de l’ ABS La Sagrera i 

ABS Congres-Indians. (S’adjunta document explicatiu pagines de la 3 a la 6). 

Isabel Loscos explica que es va fer una reunió amb l’AAVV de Congres-Indians i 

Districte per informar-les-hi  i que també és farà amb l’AAVV de La Sagrera. 

 

 

 

 

 

 



3.- Seguiment de les vacunacions al districte de Sant Andreu: 

a) Dades: 

Jordi Armengol explica l’evolució de les vacunacions a tota la ciutat de Barcelona i 

concretament al Dte. de Sant Andreu. (S’adjunta document explicatiu de la pagina 7 a 

la 17)  

b) Solucions per pal•liar desigualtats en alguns territoris del Districte  

Sara Tolosa i Lucia Artacoz , expliquen com s’ha estat treballant a traves de agents de 

suport en determinats territoris perquè augmenti el número de persones a demanar 

cita per les vacunacions . Document pendent per adjuntar 

 

4.- Situació del centre sociosanitari Isabel Roig 

Josep Ganduxet  explica la cartera de serveis del Sociosanitari Isabel Roig i com han estat 

funcionant en època de pandèmia. (S’adjunta document explicatiu de la pagina 18 a la 27). 

Estan interessats en formar part del Consell de Salut de Sant Andreu i oberts a trobar un espai 

de diàleg amb la coordinadora de salut de les AAVV. 

Isabel Loscos informa que traslladarà aquesta iniciativa també a la consellera que porta Gent 

Gran al Dte perquè es pugui fer una reunió conjunta entre Dte. Sociosanitari i coordinadora de 

salut. 

5.- La rehabilitació domiciliaria a Sant Andreu 

Xavier Lopez, d’ UTE ACERF (Serveis de prestació de rehabilitació física domiciliària i de 

logopèdia ambulatòria i domiciliària), explica la cartera de serveis i les EAP de Sant 

Andreu on intervenen (S’adjunta document explicatiu de pagina 28 a la 33). 

L’assistència telemàtica en problemes de Logopèdia ha afegit el plus de la presencia 

dels tutors en aquestes visites i ha estat molt positiu , per tant es una opció que ha 

vingut a quedar-se. Actualment el 70% és presencial i el 30% telemàtic.  

En canvi en altres patologies no han sabut com ajudar de forma telemàtica als 

pacients. A dia d’avui tots els tractaments es fan presencials. 

Molts dels pacients que tracten en la fisioteràpia son persones entre 78 i 80 anys on 

s´ha d’afegir també les dificultats digitals. 

Estant estudiant que la primera visita del metge/sa  rehabilitador sigui telemàtica i 

donaria o una segona presencial o directament va al fisioterapeuta . Si es fa la primera 

visita telemàticament dona la possibilitat en alguns casos de escorçar els temps per 

arribar al fisioterapeuta.  

Aclareix els següents dubtes:  

-Actualment les sessions es fan per objectiu terapèutic i no per número de sessions. 

-En els contractes els fisioterapeutes signen una clàusula on diu que un pacient tractat 

pel departament de salut mai el podrà tractar de forma privada. 

Xavier Lopez s’ofereix a reunir-se amb la Coordinadora per aclarir qualsevol dubte en 

temes de rehabilitació. 

6.- Caps d’atenció primària:   

a)Futur de les visites presencials. 



Parlen els diferents representants al Consell dels Caps o EAP sobre com s’ha anat 

augmentant les visites presencials però que encara a dia d’avui està marcada per la 

evolució de la pandèmia ja que una setmana poden obrir més visites presencials i a la 

setmana següent reduir. S’ha de tenir també en consideració que a les visites 

presencials en el centre s’han de sumar les vistes telefòniques o telemàtiques; les 

visites domiciliaries; visites urgents; vacances dels professionals , atenció a les 

residencies, etc. 

Las visites no presencials ha permès que persones que no podien acudir al centre s’ha 

fet l’atenció i seguiment de forma telemàtica o telefònica i això ha sigut un canvi que 

ha vingut a quedar-se. 

Actualment: 

CAP Trinitat Vella (Paula Álvarez): Medicina (50 visites presencials/setmana) Infermeria 

(40 visites presencials/setmana) 

CAP La Sagrera (Gustavo Losada): Medicina i Infermeria  (unes 40 visites presencials  a 

la setmana) 

EAP Sant Andreu (Carmen Sanz): Va en augment. No dona dades però dona valor a les  

visites que fan diàries que requereixen exploració. 

CAP Casernes (Romulo) : Medicina i Infermeria (50 visites x professional/setmanal)   

EAP Congres-Indians (Raquel García): Medicina (50 visites a la setmana) Infermeria (30 

visites setmana) amb la flexibilitat que vagi deixant la pandèmia. 

 

b) funcions de l’Administratiu Sanitari: 
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7.- Precs i preguntes  

 

*Del punt 2, Mercè Rius, coordinadora de Farmàcies comenta que les Farmàcies  han sigut un 

punt de suport i d’informació important a la campanya de vacunacions. Ofereix material 

divulgatiu comunitari a les entitats que vulguin. 

* Els representants de La Coordinadora de salut expressen que: 

-Continuen havent ratis molt baixos dels professionals als caps de salut, a més ara amb les 

tasques telemàtiques afegides. Per això ho reivindiquen en la Marea Blanca.  

-En general el veïnat no té la sensació que el personal sanitari estigui atenen presencialment.  

*Jordi Armengol recorda que el Consell de salut no té la capacitat per donar resposta a temes 

que depenen d’altres Administracions (Departament de Salut, Consorci, etc..) . És un moment 

per conèixer el que s’està fent en salut o facilitar les coordinacions. 

*Isabel Loscos ofereix la possibilitat que a partir del proper  Consell de Salut es doni un temps 

en l’ordre del dia a les entitats  per donar-se a conèixer i explicar les seves Bones pràctiques. 

*Monogràfic de Salut Mental a Sant Andreu al següent Consell. 

  


