CONSELL MUNICIPAL DE SALUT
ACTA DE REUNIO
CONSELL MUNICIPAL DE SALUT

Núm. 1/2022 sessió plenària
Dia:
8 DE FEBRER DE 2020
Hora : de 17.00 fins 19.20 hores
Lloc: Reunió telemàtica a través de Microsoft TEAMS
Assistents i convidats:
Associació de malalts de ronyó – ADER
Associació ALBA
Associació d’intervenció en drogodependències d’Egara – AIDE
Associació Vallès Amics per la Neurologia- AVAN
Associació ACAF
Associació TEACCIÓ
Acadèmia de les ciències Mèdiques i de la Salut (Filial VO)
Creu Roja
CatSalut
Centre Universitari de la Visió
Club Social Egara (Fundació Salut Mental Catalunya)
Consorci Sanitari de Terrassa
Federació d’Associació de Veïns de Terrassa
Grup municipal Tot per Terrassa
Grup muncipal Junts per Terrassa
Grup municipal ERC més
Grup Municipal PSC
Institut Català de la Salut (CAP Antoni Creus)
Mútua Terrassa
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública
Servei de Capacitats Diverses
Servei Municipal de Salut i Comunitat
Taula de Capacitats Diverses de Terrassa
Taula de Salut Mental de Terrassa
Àrea Drets Socials (Ajuntament Terrassa)
Regidora de Salut - Presidenta CMS
Secretaria CMS (Servei Salut i Comunitat)
Convidats:
SEM
Trasport Sanitari- Empresa Falk
Unió atlètica
Servei municipal de Promoció a l’Autonomia Personal
Trasport Sanitari- Empresa Falk

Eugeni Coll
Laura Trujillo
Pep Pitart
Ramón Costa
Cristina Valverde
Patricia Sánchez
Rosa Ribal
Anna Bertran
Cati Serra
Joan Gispets
Carme Ortega
Núria Pagès
Jaume Pavia
Raúl Sánchez
Maruja Rambla
Francesc Sañé
Iuri Lazaro
Elisabeth Herrera
Montserrat Nozal
Neus Cruz
Montse Solsona
Maite Bagés
Eva Garcia
Anna Maria Comelles
Albert Moncada
Matilde López
Marta Puig
Pep Pitart
David Garcia
Montserrat Duran
Mònica Polo
Montse Martin
Antonio Carballo
Jose Luís Rama
Marta Gironés
Ferran Campins
Maite Mellado
Noelia Marín
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Benvinguda
La regidora de salut, Sra. Mònica Polo dona la benvinguda a tots els presents i presenta
ordre del dia.
Ordre del dia
1.- La Covid-19 a Terrassa: situació epidemiològica, i situació dels serveis sanitaris
L’Albert Moncada (Servei de Salut i Comunitat) exposa les dades de la 6ena onada de la
covid, destacant que aquesta ha recaigut de forma molt important en l’atenció primària.
També mostra gràficament l’evolució de les dades de pandèmia des de l’inici. (Us
adjuntem el document de les dades epidemiològiques)
A continuació, Cati Serra del CatSalut, explica quina és la situació dels serveis sanitaris en
la 6ena onada. La tendència general és a la baixa encara que tímidament.
Es valora positivament la vacunació i cal continuar apel·lant a la ciutadania en aquest acte
voluntari, ja que és la mesura preventiva més eficaç per evitar complicacions i mortalitat.
Respecte als serveis sanitaris:
- Les visites als hospitals s’estant obrint i flexibilitzant en funció de si tenen o no algun brot
de COVID.
- L’Atenció primària (AP) ha estat la més ofegada en aquesta onada, sobrecarregada amb
les proves PCR i TAR, a la que cal afegit que molts professionals sanitaris s’han contagiat i
això dificulta que l’AP torni a tenir l’activitat assistencial que li pertoca.
Finalment les representants de CST i Mútua Terrassa (Núria Pagès i Montse Solsona)
donen les dades de la situació actual. Destacant les de professionals sanitaris afectats.
2.- Situació del transport sanitari a la ciutat.
Es dona pas a que el Sr. Antonio Carballo (SEM) i el Sr. José Luís Rama, de l’empresa
FALK, exposin la situació del transport sanitari a la ciutat.
El primer, Cap territorial del SEM, comparteix les dades del servei de l’any 2021 de l’àrea
metropolitana Nord, regió sanitària amb major volum de població, centrant-se en l’activitat
realitzada a nivell del transport sanitari urgent, també comparteix les dades més
especifiques de Terrassa (incidents segons origen; el codis activats; resposta incident;
visites atenció continuada domicili; intervencions mobilitzades segons recurs; els trasllats
als diferents dispositius hospitalaris de la ciutat i el temps de transferència). (Us adjuntem
els documents presentats).
El segon, director tècnic de Falk, empresa adjudicatària del transport urgent i no urgent,
explica el seu funcionament i els recursos disponibles. Tenen una mitjana de 800 trasllats
diaris en la comarca del VO, dels quals 600 són de Terrassa.
Finalment es remarca que si es necessari qualsevol altre informació es posen a disposició
del consell.
3.- Presentació del projecte de l'entitat Unió atlètica de suport a accions solidàries
en l'àmbit de la salut.
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La Marta Gironès i el Ferran Campins (Presidenta i Vicepresident de l'entitat
respectivament), expliquen el projecte plantejat des de l’entitat per aquest any. Aquest es
centra en un seguit d’accions, esdeveniments i actes per tal de remarcar la importància de
la salut i de la prevenció a través d’adquirir un hàbits saludables. Les accions i
esdeveniments exposats: Joves, Atletisme i Salut Mental; Una cura per l’Ivet; Cicle de
xerrades i Olimpíades especials (us adjuntem el document del projecte).
4.- Presentació del Projecte "Terrassa, Ciutat Compassiva. Terrassa al teu costat".
La Maite Mellado (Cap del servei de promoció de l'autonomia de l’Ajuntament de
Terrassa) explica el projecte "Terrassa, Ciutat Compassiva. Terrassa al teu costat":
iniciativa impulsada amb la Fundació Oncolliga, la UIC Barcelona i l'Ajuntament de
Terrassa.
El projecte pretén sensibilitzar i acompanyar en el procés final de la vida a través de 3
línies d’actuació: 1) sensibilitzar sobre el procés de final de vida i mort a través d'accions
de sensibilització com conferències, jornades, cinefòrums, entre d'altres;2) atenció a les
persones que es troben en situació de malaltia avançada o final de la vida i a les seves
famílies i cuidadors i cuidadores; 3) formacions a professionals, voluntariat i ciutadania en
general. que pretén sensibilitzar i acompanyar en el procés final de la vida i la mort als
ciutadans i ciutadanes de Terrassa.
Es demana que totes les entitats de salut interessades en aquest projecte que s’hi vulguin
sumar en qualsevol de les línies d’accions es poden adreçar al correu:
terrassaciutatcompassiva@gmail.com

5.- Informacions Presidència
La Mònica Polo explica les informacions relatives a:



Proposta de fer una reunió extraordinària del Consell per abordar el tema de la Salut
Mental exclusivament. És necessari Parlar de Salut Mental, no només per l’impacte
que la pandèmia ha tingut en la salut mental i el benestar emocional de les persones,
sinó també per posar sobre la taula totes les necessitats que des del diferents serveis,
entitats i recursos de la ciutat posen de manifest des de fa temps, a través de la Taula
de Salut Mental de Terrassa.
Per poder preparar aquest consell extraordinari, pensem que seria necessari una
reunió prèvia amb el CatSalut i els serveis sanitaris de salut mental (Mútua i CST), per
definir el contingut. S’acorda que des del servei de salut es proposarà una data de
reunió.



Calendari reunions del Consell Municipal:
El calendari de reunions del consell per aquest 2022, 3 reunions anuals, més
l’extraordinària de Salut Mental, totes a les 17.30 h:
2 de juny
7 de juliol ( sessió extraordinària)
17 de Novembre
6.- Torn Obert de paraules

Es recullen les següents intervencions:
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- J.Pavia (FAVT): fa un seguit de preguntes, algunes d’elles no perquè es responguin en
aquest consell, sinó per tal que quedin recollides i es responguin quan es disposi de la
informació:


Dels ingressats per COVID, percentatge de vacunats i no vacunats?. No es té la
dada concreta i si interessa el serveis sanitaris la passaran. En general ingressen
molt més les persones no vacunades.



Es facilitaran les dades donades pel SEM? S’enviaran amb l’acta i es publicaran la
web corresponen (https://participa.terrassa.cat/?locale=ca)



Sobre el nou CAP de Can Roca:
quan està previs la posta en marxa?
quantes persones seran assignades a aquest cap, i de quins barris?
qui el gestionarà, el CST?
quin personal sanitari tindrà i d’on sortirà?
Hi haurà pediatria i altres especialitats?
Previst algun pla de mobilitat, algun bus (també nocturn) per la ciutadania
allunyada de l’hospital de terrassa?

Algunes d’aquestes preguntes són respostes per la Núria Pagès (CST), atès que tenen
l'encàrrec de gestionar-ho i ara s'està concretant el pla funcional: disposarà de l’equip
bàsic d’atenció primària (medicina família; pediatria; infermeria, odontologia i treball social)
s’ha contemplat la Salut Mental i l’atenció a la Dona i s’està estudiant el tema dels
especialistes. Es queda amb l'encàrrec de parlar amb direcció i traspassar un document
resum del pla funcional, per donar resposta a la resta de preguntes.
La Mònica Polo, sobre la previsió de la posta en marxa, comenta que es va dir el primer
trimestre, però dependrà de com vagin les obres, en tot cas el seu compromís és que anirà
informant de com va el procés.
- Maite Bages (Plataforma en defensa de la sanitat pública): manifesta que amb la gestió
de la pandèmia no s’ha pogut atendre de la mateixa manera a la resta de patologies i més
tenim en compte que la ciutat, abans de la Covid, ja estava infradotada a nivell de recursos
sanitaris.
Vol que quedi constància que Terrassa amb una població molt gran està molt desatesa a
nivell de recursos sanitaris. Es necessari descongestionar les urgències i per això
defensen la necessitat de creació de 2 Centres Urgències Atenció Primària (CUAP) per
atendre dignament la població. També posa en evidencia la falta d’espai del CAP Nord, al
que s’ha de donar una solució ràpida. Espera que aquestes necessitats siguin traslladades
a CatSalut.
- Maria Rambla, pregunta si les dades sobre codi suïcidi donades pel SEM són del 2021 i
si l’empresa Falk també ha rebut aquest tipus de trucada. La resposta es aquest tipus de
trucada només són ateses pel SEM.
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- Cristina Valverde (ACAF), pregunta com estan organitzats els dispositius de salut davant
del COVID persistent. Tant el CST com Mútua Terrassa disposen d’unitats específiques:



CST: Unitat funcional del COVID, que la porten els metges de malalties infeccioses
coordinats amb altres especialitats i també estan implicats els metges de família.
Els casos es deriven des del CAP.
Mútua Terrassa: unitat especifica que està ubicada a consultes externes i pivota
sobre el servei de pneumologia i des d’aquest es deriva als especialistes que
hagin d’intervenir. Els casos són derivats pel CAP.

- Pep Pitart (AIDE): al fil d’algunes intervencions que s’han fet sobre les dades facilitades
pel SEM sobre el codi suïcidi, creu important tenir les dades el més acurades possible.
També pregunta sobre les dades del SEM referides al temps de transfer, que imagina es
compta des de que arriba l'avís a la centraleta i no des de que s’arriba al lloc i si aquest
temps de transfer està dins dels paràmetres adequats.
Des de Falk, es respon que el temps de transfer s’està complint. Explica que hi ha 2 tipus
de serveis: el programat amb més de 24 hores d'antelació i el no programat amb menys de
24 hores i per aquest es té un temps de resposta variable de màxim de 2 hores.
Respecte a des de quan es compta el temps, és des de que arriba la unitat al servei
d'urgències fins que el pacient es transferit al llit de l’hospital.
Sobre aquest tema des del plataforma en defensa de la sanitat pública es diu que el temps
d’espera és més llarg del que s’està dient o almenys és el que els hi arriba a ells.
Falk, es posa a disposició per fer la traçabilitat dels casos que considerin.
Sense més preguntes, la Mònica Polo tanca la sessió.

Montse Martin
Secretaria Tècnica CMS
Terrassa, febrer del 2022

