CONSELL MUNICIPAL DE SALUT

ACTA DE REUNIO
CONSELL MUNICIPAL DE SALUT

Núm. 1/2021 sessió plenària
Dia:
8 DE JUNY DE 2021
Hora : de 17.30 fins 20.05 h.
Lloc: Reunió telemàtica a través de Microsoft TEAMS
Assistents:
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
Creu Roja
CatSalut
Centre Universitari de la Visió
Club Social Egara (Fundació Salut Mental Catalunya)
Col·legi oficial de metges de Barcelona - delegació Terrassa
Consorci Sanitari de Terrassa
Federació d’Associació de Veïns de Terrassa
Grup municipal Junts per Terrassa
Grup municipal PSC
Grup municipal Tot per Terrassa
Grup municipal ERC més
Institut Català de la Salut (CAP Antoni Creus)
Mútua Terrassa
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)

S’excusen:
Patricia Sanchez (Associació TEACCIÓ)
Laura Muñoz ( Fundació Catalunya la Pedrera- Terrassa)
Cristina Moreno (Actuavallès)

Eugeni Coll
Laura Trujillo
Pep Pitart
Ramón Costa
Cristina Valverde
Anna Bertran
Cati Serra
Núria Tomás
Carme Ortega
Josep Maria Sans
Núria Pagés
Jaume Pavia
J.Luis Charles
Francesc Sañé
Salvador Sanchez
Jose Luís Martín
Maruja Rambla
Iuri Lazaro
Montserrat Nozal
Mamen Galindo
Sònia Cuesta
Albert Moncada
Matilde López
Marta Puig
Pep Pitart
David Garcia
Montserrat Durán
Mònica Polo
Montse Martin
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Benvinguda
La regidora de salut, Sra. Mònica Polo dona la benvinguda a tots els presents
Ordre del dia
1.- La Covid-19 a Terrassa: situació epidemiològica, i pla de vacunació
L’Albert Moncada del Servei municipal de Salut i Comunitat explica breument, les
principals dades epidemiològiques de Terrassa en una presentació en la que es veu
l’evolució de la COVID-19 des de l’1 de març de 2020 fins el 5 de juny de 2021. Es
mostren gràficament els següents indicadors: persones ingressades, persones que
han perdut la vida, evolució de la pandèmia en la que es visualitzen clarament les 4
onades de la pandèmia amb l’increment de casos positius i finalment l’indicador de risc
de rebrot.
A continuació, Cati Serra del CatSalut, exposa les estratègies que s'estan duent a
terme per tal de donar una bona cobertura vacunal a la població. Les estratègies que
es segueix son les que es marquen des del “Consejo de Vacunación” de Madrid.
Ens mostra les diferents gràfiques de la cobertura vacunal de la població de les àrees
de salut de la Metro Nord, Vallès Occidental, en els diversos CAPs de la ciutat (Sant
Llàtzer, Rambla..) en les diferents franges d’edat: 60-65 anys, 66-69anys , 50-59 anys.
Les diferències que es veuen en les diferents cobertures vacunals depenen de la
casuística, del barri, del CAP, etc.
A nivell general, el nivell de cobertura en població és bona i per exemple la franja
d’edat entre 70-79 és més alta que a la resta de Catalunya. Pel que fa al ritme vacunal
és bo, fruit de l’esforç que s’està fent des del CAPS, i de cara a l’estiu es preveu
màxima cobertura de vacunació. Algunes situacions logístiques com el fet de poder
triar vacunes ha fet més difícil la programació.
Les dades globals les tenen monitoritzades per franges d’edat a nivell de regió, i per
tant les especifiques de Terrassa ens les enviarà. Si ens pot oferir una dada global de
Terrassa, que el 87,24% del personal essencial està vacunat. Aquesta setmana s’ha
incorporat un nou grup, la franja d’edat de 45-49 anys, que s’afegiran a les dades.
Es recorden que els punts de vacunació de la ciutat estan sempre activats i es fa incís
en que els grups de vacunació es poden obrir o tancar de forma dinàmica a diari, en
funció bàsicament del volum disponible de vacunes.
A la roda d’intervencions, es fan diferents preguntes sobre la vacunació de col·lectius
específics a les que es dona resposta i es valora el fet de que s’hagi tingut present a
les persones que tenen dificultat per accedir a la vacunació per temes de irregularitats
administratives, manca de recursos etc facilitant la vacunació i l'accés als serveis
sanitaris propers.
També s’informa que des de l’Ajuntament per ajudar en aquest casos que per la raó
que sigui tenen dificultats per accedir a la vacunació hi ha l’oficina de salut, que encara
que no està físicament, si que hi ha una bústia a disposició de la ciutadania a la que es
poden adreçar i des d’aquesta el servei de salut redirigeix la petició a qui correspongui.
L’adreça electrònica: Oficinasalut@terrassa.cat
(s’adjunta la presentació dades epidemiològiques i les dades generals de vacunació
fins al dia 11/06/21)
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2.- Pla d’enfortiment i Transformació de l’Atenció Primària i Salut Comunitària.
La Cati Serra ens explica el pla d’enfortiment de l’atenció primària, que respon a un
projecte que des del departament de salut, és vol fer a la primària en clau de covid i no
covid. Pretén reformular l’atenció primària generant canvis conjunturals i estructurals i
d’aquesta manera arribar a la ciutadania. La intenció es introduir canvis tant en els
àmbits d’actuació (accessibilitat, resolució, clima laboral, satisfacció ciutadana,
integració de nivells) com en els mitjans d’intervenció (professionals, processos de
treball, tecnologia, espais covid). (s’adjunta la presentació)
Abans de passar al següent punt es demana posar de relleu l’acció de cribatge
covid19 realitzada a Can Parellada, de la ma de l’equip del CAP Antoni Creus i amb la
col·laboració d’entitats i associacions de veïns, que explica la Montse Nozal. Una
experiència de salut comunitària que es valora molt positivament.
3.-Votació a la Vicepresidència del Consell
La Montse Martín, explica que queda pendent nomenar la Vicepresidència del consell i
es demana als tres candidats que es presentin i exposin les raons de la seva
candidatura. Una de les persones candidates no ha pogut assistir per motius personals
de darrera hora, però ha enviat la seva presentació que s’exposa juntament amb les
altres dues candidatures. Es procedeix a fer la votació de les 3 candidatures:
•
•
•

AIDE: Pep Pitart
TEACCIÓ: Patrícia Sánchez
FEDERACIONS AAVV: Jaume Pavia

La votació es fa de manera anònima a través d'un formulari que s'envia al xat de la
reunió, un cop tots el membres del consell han votat, es visualitza la candidatura que
ha obtingut més votacions, que ha estat la del Pep Pitart d’AIDE, que per tant es
converteix en el Vicepresident del Consell.
4.-Informació relativa a la constitució del Consell municipal d’habitatge.
Es recorda que s’ha enviat la informació relativa a aquest punt, per tal de mirar-la
abans. S’informa que s’ha iniciat els tràmits per constituir el Consell Municipal
d'Habitatge de Terrassa. Ens demanem que una persona en representació del Consell
Municipal de Salut formi part del seu Plenari.
El que s'espera de la persona representant és que el Consell de Salut aporti a l'àmbit
de l'habitatge una mirada a les polítiques d'habitatge en clau de salut, tenint en compte
els determinants de la salut, es a dir, el conjunt de factors personals, socials,
econòmics i ambientals que determinen l'estat de salut dels individus o poblacions.
La Periodicitat prevista és de dues sessions ordinàries l'any.
Es presenta el Sr. Jose Luís Charles (de la FAAVV) com a persona que podria
representar al CMS en el CMH, juntament amb el Iuri Lazaro que ja hi és en
representació d’un altre entitat. S’acorda que es traspassarà la informació als CMH, ja
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que no se sabem si es possible que hi vagin dues persones en representació del
mateix espai.
5.- Informacions Presidència
La Mónica Polo, dona les següents informacions:
1. El 29 de desembre de 2020 Es posa en marxa la Botiga Solidària de les
entitats de salut de la ciutat. L'actual crisi sanitària ha afectat directament al
finançament de les entitats de salut, que tenen com a principal font d'ingrés les
activitats solidàries, les fires, els actes benèfics etc. Per aquesta raó, arrel de la
proposta realitzada per una entitat, es va posar en marxa aquest projecte que
consisteix en que les entitats que vulguin participar, disposin d’un espai (que
actualment és a l’atri de l’ajuntament, però amb la intenció de que es pugui
tenir un local cèntric) per vendre els productes de marxandatge, amb la doble
finalitat de donar visibilitat a la tasca que desenvolupen i puguin recaptar fons
per a la recerca de determinades malalties o serveis que ofereixen.
2. També amb l’objectiu de donar visibilitat i veu a les entitats de salut que
aglutina la Taula d’entitats de salut s’està treballant un vídeo que està a punt de
sortir. Aquest ha trigat més del que voldríem, degut a que la persona
encarregada de fer-ho es va posar malalta, no va poder continuar amb el
projecte i es va haver de cercar a un altre professional .
3. Terrassa, Ciutat Cardioprotegida, el 27 d’abril es posa en marxa el primer taller
de Primers auxilis i ús de DEA (desfibril·lador extern automàtic), que ha estat el
primer dels que s’oferiran al llarg d’aquest any a la ciutadania, perquè cada cop
hi hagi més gent que sàpiga com actuar davant d'una aturada cardíaca. Seran
un total de 8 i es faran a tots els districtes de la ciutat. Tota la informació a:
https://www.terrassa.cat/formacio-ciutadana-en-primers-auxilis-i-us-de-desfibrilladors
4. Mou-te, tu hi guanyes!, programa d’activitat física saludable que va posar en
marxa la nova programació d’activitats per aquest 2021 entre març i abril.
Informació a. https://www.terrassa.cat/mou-te-2021
5. El dia 5 de maig es va presentar públicament el Pla de lluita Contra l'estigma en
Salut Mental i d’aquesta manera iniciar que Terrassa formi part de les ciutats
que lluiten contra la discriminació de les persones amb problemes de salut
mental que garanteixi que de forma col·lectiva es faci un treball continuat de
lluita contra l’estigma en salut mental. Aquest forma part del treball que es fa a
través de la Taula de Salut Mental de Terrassa. Més informació a:
https://www.terrassa.cat/pla-local-antiestigma-de-terrassa
6. S’ha creat una Comissió de Seguiment entre el CatSalut, proveïdors de serveis
sanitaris i Ajuntament. Aquesta neix arrel de les necessitats que la ciutadania
expressa sobre el sistema públic de salut i fa arribar a l’Ajuntament, que tot i
no tenir aquesta competència directa, si que té l’obligació de vetllar pel
benestar i la salut de la població.
Finalment l’Albert Moncada, informa sobre la Campanya de sensibilització sobre el
consum d'alcohol, que organitza el grup motor del Pla Local de Drogues. Aquesta
pretén prevenir el consum abusiu d'alcohol i els riscos associats a la població general i
a col·lectius específics. Es tracta d'una campanya a nivell de ciutat, que anirà
desenvolupant accions diverses al llarg del 2021 i 2022 com l'elaboració de material
que contindrà la imatge marca de ciutat amb els missatges específics per als àmbits
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d'esports, Cultura Popular i Joventut, difusió per diferents xarxes, videocàpsules,
tallers sobre l'alcohol a 2n d'ESO i accions en moments clau com les festes de Nadal,
a les Festes Majors, al Carnestoltes i a les festes culturals per garantir que les festes
es desenvolupin en un entorn més segur, saludable, informat i responsable. Més
informació: https://www.terrassa.cat/pla-local-de-drogues

6.- Torn obert de paraules
Es recullen les següents intervencions:
-

S’agraeix la creació de la Comissió de Seguiment entre proveïdors sanitaris i
Ajuntament, és una molt bona notícia i s’espera que es pugi treballar de
manera coordinada entre tots els implicats.

-

Es recorda el projecte “JO DIC!”, amb la col·laboració de les farmàcies de
Terrassa, de derivació, informació i conscienciació davant de casos de covid19,
amb molt bona acollida per part de tothom.

-

S’informa que en aquest moments ja està operatiu el certificat covid digital:
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019ncov/ciutadania/certificat-covid-digital-ue/

-

Es pregunta per la Unitat de Fibromiàlgia de Hospital Mútua Terrassa (HTM), si
està operativa. Des de l’entitat d’ACAF, s’ha sol·licitat una reunió per saber què
passa amb aquest servei que sembla que no està funcionant. Des de HMT, es
respon que en aquest moments està funcionant i que s’està pendent de poder
programar aquesta reunió per la setmana vinent.

Montse Martin
Secretaria Tècnica CMS
Terrassa, 23 de juny del 2021

