
ESBORRANY ACTA REUNIÓ CONSELL DE SALUT  REPÚBLICA  ARGENTINA,  
SALVADOR PAU I XILE. 29 DE GENER DE 2019 

 
ASSISTENTS: 
Joaquín Abad (Cap del CS República Argentina) 
Carmina Arbiol (Centre de Dia Municipal l’Amistat) 
Pedro Bataller ( Podólogo Clínico) 
Susana Castán (C. Salut Pública València) 
Pilar Cebrián (Coord. Infermeria Consultori Xile) 
Emili Fuster Llorens (Usuari CS República Argentina) 
Mireille Garay (Cercle Podemos Algirós) 
Héctor García (Usuari) 
Mercedes García (Pediatra Consultori Xile) 
Mª Carmen García Nuévalos (Coordinadora Infermeria CS República Argentina) 
Rosa González (Metgessa Salvador Pau) 
Ángel Hernández (Vocal Consell Salut Departament) 
Manuel López García (Usuari) 
Rosa Martínez (Usuària CS República Argentina) 
Rafael Muñoz (Usuari CS República Argentina i Avusan) 
Pedro Joaquín Navarro (Usuari CS República Argentina) 
Lucy Polo (Asociación Por Ti Mujer) 
Remei Raga (Centre Salut República Argentina) 
Francisco Redondo (Usuari CS Xile) 
Victoria Sais (Dietista) 
Eva Such (Responsable Universitat Popular) 
Alberto Torres (Disenyador) 
Francisca Torres (Cap de Zona Consultori Xile) 
Beatriz Vilariño (Metgessa RA) 
S’EXCUSEN PER NO ASSISTIR 
Pepa Pretel  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDRE DEL DIA 
1. Aprovació o no de l’acta de la reunió anterior. 
2. Qüestions pendents: 
        a). Aclariment sobre la població assistida pel Centre de Salut de República Argentina.  
        b). Reglamentació desitjable i Jornada 31 gener sobre els Consells  de Salut Bàsics. 
        c). Carta a la Gerència del Departament sobre la informació donada en les Memòries dels Centres 
de Salut. (S’adjunta document). 
3. Jornades de Portes Obertes 2019. Data, contingut i mural “El camí de la salut/Determinants socials” 
4. Seguiment de les activitats de promoció de la salut realitzades. 
5. Informació de les queixes hagudes al Centre de República Argentina. 
6. Renovació càrrecs Consell RASPX. 
7. Precs i preguntes. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Previ a començar es fa una ronda de presentació dels assistents. 
1. S’aprova l’acta de la reunió anterior. 
2. 
  a). Rafael tracta d’aclarir les objeccions que figuraven en la pàgina 1 de la Memòria del 
 Centre de República Argentina de 2017 que es senyalen a continuació: 

• El incremento del ámbito geográfico y poblacional de la zona básica de 
salud. Y su repercusión en la asistencia. 
• sigue sin solucionarse la población asignada a centro de Serrería y que 
acude a nuestro centro por error en el mapa sanitario. 



però explicar-ho amb un poc de detall resulta ser un tema complicat que necessita més temps i un 
ambient més apropiat per a tractar-lo que el de la reunió del Consell. Des del seu punt de vista el 
que pareix clar és que la població oficial assignada al Centre són 18360 persones. 
Posteriorment, Joaquín Abad diu que la confusió continua; i com els professionals del Centre de 
Salvador Pau i els del Consultori de Xile també plantegen qüestions semblants relacionades amb la 
població que atenen i les plantilles de professionals de què disposen, i tampoc pareix adequat 
tractar-les en aquest moment, s’acorda fer una reunió amb les persones interessades el 
dimecres, 27 de febrer, a les 13h, en la sala del pis 5é del Centre de República Argentina per a 
tractar exclusivament aquestos temes. 
S’acorda també que les persones que han plantejat les objeccions (almenys Joaquín Abad, Rosa 
González i Francisca Torres) facen arribar al correu <consellsalutraspx@gmail.com> una 
descripció suficientment detallada del tema per a poder ser estudiada per la resta de persones 
interessades (per favor, amb 15 dies d’antelació, igual que fem amb les convocatòries del Consell). 
 
 b). Rafael informa de la Jornada que se celebrarà el dijous, 31 de gener, a la Direcció General 
de Salut Pública de la G.V. sobre Participació Comunitària en Salut i Consells de Salut Bàsics. 
En la Jornada participaran representants de l’Administració Sanitària, dels Professionals i dels 
Usuaris. Rafael participarà en la taula d’Usuaris i per a saber l’opinió sobre el contingut de la seua 
ponència la presenta al Consell. Pareix haver-hi acord en general, encara que els professionals són 
escèptics sobretot pel que fa a que el Consell compte amb un xicotet pressupost. (S’adjunta el guió 
que presentarà). 
 
 c). S’està d’acord en enviar a la Gerència l’escrit adjunt, però s’acorda enviar-lo també a la 
Direcció d’Atenció Primària. (S’adjunta l’escrit) 
 
3. Rosa Martínez informa que en la Jornada de Portes Obertes d’enguany es tractarien temes 

relacionats amb aspectes socials (determinants?) que influeixen sobre la salut de les persones: 
l’exercici físic, els aliments, l’aire que respirem, l’aigua que bevem, els sorolls de la ciutat, la 
higiene dels carrers, ... I també es pretén fer una xicoteta mostra de les activitats que 
promociona el Centre: taitxí, programa Activa, marxa nòrdica, ... 

 També informa d’un mural que es pretén construir a base de taps “El camí de la salut” i que 
 després descriurà Alberto 
   Suggereix que podria realitzar-se durant la primera setmana de juny. 
 Eva diu que la data escollida és molt apropiada perquè coincideix en una setmana que organitza 
 la Universitat Popular en què es pretén donar visibilitat a l’entramat associatiu del districte 
 d’Algirós; de manera que podrien reforçar-se mútuament les dos iniciatives, la de la Universitat 
 Popular i la de Portes Obertes. 
 Quedem a l’espera d’una reunió que es celebrarà el 13 de febrer entre els col·legis i els 
 professionals sanitaris de la zona per tal de fixar la data definitiva. Cal saber on i a quina hora 
 serà la reunió. 
 
 Alberto passa a descriure el contingut del Mural “El camí de la salut” construït fonamentalment 
 a base de taps de plàstic, que pretén divulgar aspectes no biològics que influeixen en la salut 
 de les persones (determinants socials de la salut?) que constarà de 6 plafons de cartó ondulat 
 de 2,3m x 1,35m x 8mm, reforçats per a evitar deformacions, sobre els que se col·locaran els 
 taps i uns “ninotets” que representaran els aspectes saludables i els perjudicials per a la  salut. 
 S’adjunten unes vistes dels fons que s’han de construir amb els taps i els “ninotets” que es 
 fatran de cartolines i que aniran incrustats entre els taps. També s’adjunta la proposta del 
 projecte. 
 El mural es pretén que siga itinerant entre els Centres de Salut i els Col·legis que estiguen 
 interessats i als que s’invita a participar-hi. 
 



4. Rosa Martínez descriu les activitats que continuen realitzant-se, senyalant el gran èxit que està 
tenint el programa que relaciona la Marxa Nòrdica i la pèrdua de pes. A l’èxit del programa 
està contribuint la col·laboració que les infermeres fan, pesant cada quinze dies a la gent 
participant i mesurant-los la cintura, per tal de comprovar els efectes beneficiosos de l’exercici 
quan es realitza cada dia. 

 
 Mireille i Emili que estan encarregats del programa Activa, diuen que estan molt contents de 
 l’acceptació que té el programa i del bon clima emocional que s’ha creat entre els participants. 
 L’activitat física es complementa amb altres activitats (sessió de risoteràpia; píndoles sobre 
 alimentació; ...) que fan més atractiu i variat l’activitat del programa. 
 
 Luci parla del projecte d’atenció integral a persones immigrants “Asociación Por Ti Mujer” en 
 el que unes 25 dones colombianes de diverses especialitzacions presten una atenció a dones 
 immigrants en temes d’inserció laboral, atenció a la salut, violència de gènere, ... i pensa que 
 pot ser  interessant la relació entre elles i el Consell de Salut.  

 En este enllaç <https://asociacionportimujer.org> es pot trobar informació de l’associació. 
 
 Susana informa que la possibilitat dels metges i metgesses de prescriure remeis no 
 farmacològics està molt prop. El nostre Centre serà un dels primers que experimentaran aquesta 
 novetat de prescripció social. 
 
 Remei informa del projecte amb col·laboració amb Creu Roja d’adaptació del programa “Salud 
 constante”, ja experimentat a Barcelona, en el que es pretén donar una atenció domiciliària a 
 persones majors que ho necessiten, prestada per voluntaris i amb formació per tècnics de Creu 
 Roja. El programa compta amb una subvenció de l’Ajuntament degut a la innovació que 
 suposa, i el repte més immediat que es presenta és el reclutament dels voluntaris. 
 Com el programa té relació amb la tasca que desenvolupa l’associació “Amics de la gent 
 major” seria convenient mantenir el contacte amb ells. 
 
5. Pedro Joaquín parla de la importància del tema de les queixes; el problema no és tant conéixer el 
nombre de les queixes, sinó la matèria i la qualitat de les solucions o respostes que es donen. 
S’obri un encreuament d’opinions amb els professionals (que el secretari no acaba de comprendre bé). 
Pareix que Joaquín parla que cal diferenciar entre queixes i incidents i Rosa González que la Comissió 
de qualitat hauria d’analitzar les queixes i eixa anàlisi traslladar-ho després al Consell. Pareix haver 
certa confusió entre queixes, reclamacions i incidents, i també amb el funcionament de la Comissió de 
qualitat, que caldrà aclarir en altra ocasió. 
També es parla de la conveniència que en la Memòria hi haja més informació de l’activitat de la 
Treballadora Social. 
 
6. Es recorda que en juny es compleixen els 3 anys que s’havien fixat per a l’exercici dels càrrecs del 
Consell; de manera que cal anar pensant en la renovació de càrrecs. Si l’Ordre sobre Consells de Salut 
que està preparant-se s’aprova, en ella estarà indicat el procediment d’eleccions, però si no s’aprova 
abans de juny caldrà anar pensant en la forma de preparar les eleccions al Consell. 
 
I sense més temes a tractar acabàrem la reunió. No fixàrem la data de la pròxima reunió del Consell. 


