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Presentació 

El PeS, com tot projecte de transformació estratègica, necessita d’unes palanques de canvi que 
n’assegurin l’èxit i, entre aquestes, un factor clau és l’existència d’una massa crítica de persones que 
contribueixen a la definició dels seus continguts incorporant-hi les seves visions i necessitats, garantint 
la seva implicació i validant-ne la rellevància d’aquest. 

En conseqüència, és clau incorporar tant els professionals com les entitats proveïdores de salut, els 
ciutadans i el món local i les institucions i administracions que hi estan vinculades, que són, sens dubte, 
indispensables per garantir la consistència, la viabilitat i l’èxit del projecte. Per dur-ho a terme, en 
l’elaboració dels diferents PeS territorials s’ha previst l’obertura d’espais participatius de debat que 
permetin obtenir una visió compartida quant als reptes a superar i les orientacions de les intervencions 
que es proposaran.  

En la proposta metodològica per l’elaboració del PeS hi ha dos moments dedicats a la participació:  
l’etapa 2 de visió compartida i  l’etapa 4 de devolutiva i difusió.  

 

En l’etapa 2 de visió compartida es recullen les necessitats sentides que hagin estat expressades pels 
diferents agents convidats a participar: ciutadans, món local, professionals i entitats proveïdores de 
serveis sanitaris i altres administracions/institucions. Aquesta etapa, a més a més de formar part del 
diagnòstic qualitatiu, permet desenvolupar un procés participat dins l’exercici de planificació operativa 
que ens hem proposat.  

L’etapa de devolutiva contempla la realització d’una jornada amb la trobada de tots els participants 
convidats durant l’etapa 2 de visió compartida. La seva finalitat és la de revisar, enriquir i debatre les 
propostes elaborades per incloure-les en el document final. En definitiva, és el retorn dels resultats del 
procés de participació.  

En aquest document es presenten les principals aportacions recollides durant el treball col·laboratiu 
desenvolupat en la jornada de treball del dia 12 de juliol a l’ Hospital de Mollet. 
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Aquest procés participatiu ha estat dissenyat per recollir opinions, aportacions i necessitats explicitades 
pels diferents agents del territori, amb una visió global del conjunt del territori (superant casuístiques 
particulars a nivell local o individual) i sense que sigui necessari arribar a un consens. 

El treball s´ha desenvolupat mitjançant dinàmiques de participació presencial desenvolupades en 
sessions de discussió activa, de 4 hores de durada cadascuna, amb els diferents agents del territori. 
Han assistit un total de 85 participants, organitzats en 6 grups de discussió segons perfils dels 
assistents: 1 de ciutadania, 2 d’ens locals i ajuntaments, 2 de professionals de la salut i 1 d’entitats 
proveïdores.  

 

 

En l’annex es presenta la relació de participants, dinamitzadors i relators. 

Els objectius d´aquestes sessions s´han orientat a: 
 

• Compartir les conclusions que ha aportat la presentació de l’anàlisi tècnica de 
situació elaborada pel CatSalut del territori PeS. 
 

• Completar l’anàlisi, recollint les visions i necessitats sentides dels diferents actors. 
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Continguts de les sessions  

Les sessions de discussió s´han dinamitzat a partir de la formulació de dues qüestions. Una orientada a 
identificar elements a ser millorats o modificats pel propi sistema de salut. I la segona dirigida a la 
intervenció corresponsable i intersectorial dels diferents agents i entitats. 

 
Sempre d’acord a la seva visió i amb la perspectiva gobal del territori del Vallès Oriental: 

 
1) Quins són els 3 problemes/reptes principals que ha d’encarar aquests propers  
anys el Vallès Oriental pel que fa als serveis assistencials (tipus de serveis, 
accessibilitat, mecanismes de coordinació,...)? 
 
Per a l’abordatge d’aquesta pregunta caldrà tenir en compte totes les tipologies de 
serveis que s´ofereixen, la seva ordenació, localització territorial i accessibilitat, i els 
mecanismes de coordinació i articulació entre nivells i centres. 

 
 

2) Quins són els 3 problemes/reptes principals que ha d’encarar aquests propers  
anys el Vallès Oriental pel que fa a la salut pública (hàbits i estils de vida 
saludables, pràctiques preventives, protecció de la salut,...)? 

Per a l’abordatge d’aquesta pregunta caldrà tenir en compte que les accions per a la 
garantia de la salut són de responsabilitat compartida entre agents i institucions. 

 

Aquest document s´ha elaborat a partit dels documents de buidatge fets per l´equip dels relators de 
cada grup. 
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Resum de les aportacions dels grups de participació 

 

1. Aportacions dels grups de participació a la primera qüestió relacionada amb la 
prestació de serveis sanitaris 

Les diferents intervencions dels participants s’han agrupat en aportacions i aquestes en diferents 
temàtiques. En aquesta primera qüestió s’han recollit 69 aportacions categoritzades en 12 temes: 

▪ Atenció urgent 
▪ Accessibilitat  i temps d’espera 
▪ Planificació de serveis 
▪ Participació i apoderament 
▪ Continuïtat assistencial, coordinació i articulació dels serveis 
▪ Atenció primària 
▪ Atenció a la cronicitat, l’atenció sociosanitària i l’atenció domiciliària  
▪ Tecnologia, sistemes d´informació i comunicació 
▪ Atenció maternoinfantil 
▪ Atenció a l´alta complexitat 
▪ Recursos humans, capacitats i habilitats 
▪ Salut mental 

 
 

A continuació es presenta una llista amb aquestes temàtiques i les aportacions realitzades en cadascun 
dels grups  (entitats proveïdores, professionals, i/o món local i/o ciutadania). 

 
Tema/àmbit 

tractat 
Aportacions dels participants Entitats 

proveïdores Professionals Món Local Ciutadania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atenció urgent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necessitat de disposar de més Centres 
d’atenció primària –CAP- oberts fora de 
l'horari habitual per atendre les 
urgències i no haver d'anar a l'hospital 
(col·lapsats), atenent més complexitat: 
Centres d'urgències d'atenció primària - 
CUAP. 

  

  
 

  

  
    

Cal educar als ciutadans perquè facin 
un ús de les urgències més pertinent.          

Cal posar una ambulància de SVA 
(Ambulàncies de Suport Vital Avançat) 
Medicalitzada a Sant Celoni. 

    
  

  
    

Cal incrementar els espais i els 
professionals dedicats a urgències.          

Cal disminuir els temps d'espera a 
urgències, que són altíssims.         
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Tema/àmbit 

tractat 
Aportacions dels participants Entitats 

proveïdores Professionals Món Local Ciutadania 

 
Atenció urgent 
 
 

Cal abordar l'atenció dels nivells 
assistencials de nivell IV i V que arriben 
a l'hospital. 

    
  

  
    

Accessibilitat i 
Temps 
d´espera  

Cal disminuir la llista d'espera de visita 
als especialistes i a les proves 
complementàries. 

    
  

  
    

Llistes d’espera. Assistència molt 
fraccionada (visita... prova... visita... 
intervenció...) amb acumulació dels 
temps de demora. Variabilitat en la 
llista d’espera. 

    
  

  
    

Problemes de mobilitat al territori. 
Adequar els serveis sanitaris a la 
realitat i la dispersió del territori. 

    
  

  
    

Cal millorar el transport sanitari per la 
població que té dificultats per arribar 
als centres. 

    
  

  
    

Poca accessibilitat horària als CAP. Cal 
ampliar l’horari d’assistència als CAP.         

Calen més centres de rehabilitació.           

Facilitar els tràmits burocràtics, 
sobretot en l’acte assistencial.         

Millorar l’atenció a persones amb 
necessitats diverses (llenguatge de 
signes, etc.).  

    
  

  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definir quins són els centres de 
referència pels pacients que no es 
poden atendre en el centre de 
proximitat.  

    
  

  
    

Manca de recursos socials que no 
cobreixen les necessitats que es deriven 
del dèficit de salut: cuidador que es 
posa malalt,  malalts aïllats, ... 

    

Necessitat de quadre de comandament 
on-time de l’òrgan planificador.           

Iniquitat generalitzada i falta de 
recursos en serveis: per exemple  
recursos d’hospitalització domiciliària, 
subaguts, atenció primària i salut 
mental. 

    
  

  
    

Revisar i adaptar la formació  de tots els 
professionals sanitaris  a la realitat 
actual  i canviant. 
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Tema/àmbit 

tractat 
Aportacions dels participants Entitats 

proveïdores Professionals Món Local Ciutadania 

 
 
 
 
 
 
 
Planificació 
 
 
 

Prioritzar l’atenció centrada en la 
persona i en la proximitat a la persona 
(l’hospital hauria de ser l'últim recurs).  
Actualment l’atenció que es dona està 
molt condicionada per les entitats 
proveïdores. Compra de serveis no 
s’acaba d’adaptar a la realitat 
assistencial. 

    
  

  
    

Qualitat assistencial: complexitat 
creixent i més demandes dels pacients 
en conflicte amb la demanda dels 
professionals de conciliació de la vida 
personal-laboral (exemple urgències). 

    
  

  
    

Cal millorar la penetració dels centres 
del territori         

Participació i 
apoderament 

Fer pedagogia (des dels ens polítics) a la 
població sobre el que es pot tenir i el 
que no: no es pot tenir de tot a tot 
arreu.  

    
  

  
    

Pressió assistencial sobre els 
professionals. Cal fer a la persona més 
responsable de la seva salut. 

    
  

  
    

Falta de participació. Disposar d’espais 
estables de participació, tipus consell 
de zona. 

    
  

  
    

“Apoderament” del pacient, però 
també acompanyament per part del 
metge de família. 

    
  

  
    

Necessitat d'informació, de formació i 
de coneixement que apoderi el pacient 
per donar-li seguretat.  

    
  

  
    

 
 
 
 
Continuïtat 
assistencial,  
Coordinació i 
Articulació 
dels serveis 
 
 
 
 

Manca de coordinació entre els 
diferents serveis d’internament en 
l’àmbit salut i específicament amb 
serveis socials. 

    
  

  
    

Coordinació entre atenció primària, 
atenció especialitzada i sociosanitària.      

  
  
    

Millorar la coordinació dels nivells 
assistencials.  Buscar espais i temps de 
comunicació/compartir casos.  
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Tema/àmbit 

tractat 
Aportacions dels participants Entitats 

proveïdores Professionals Món Local Ciutadania 

 
 
 
 
 
Continuïtat 
assistencial,  
Coordinació i 
Articulació dels 
serveis 

Millorar la situació de seguiment dels 
pacients derivats.     

  
  
    

Falta visió global i integració entre tots 
els agents implicats. Cal més treball 
interdisciplinari en casos complexos.   

    
  

  
    

Cal ampliar i millorar aliances 
estratègiques.            

Cal millorar el treball en xarxa entre 
atenció especialitzada i atenció 
primària. 

    
  

  
    

Atenció 
primària 

Molta rotació de professionals als 
centres d’Atenció primària. Es necessita 
estabilitat del professional de 
referència per a un correcte 
acompanyament del pacient 

    
  

  
    

Adequació d’espais en centres 
d’atenció primària per ampliar serveis 
sanitaris i donar una assistència de 
qualitat. Incorporar serveis. 
Descentralització de serveis a l'Atenció 
primària. 

    
  

  
    

Cal una atenció més integral. Paper de 
l’atenció primària mitjançant un metge 
de família aglutinador, que miri el 
pacient de manera integral com a 
persona, no com a malaltia. Formació 
dels professionals amb aquesta mirada. 

    
      

Infermeria molt més apoderada i 
especialitzada.     

  
  
    

 
 
 
 
Atenció a la 
cronicitat, 
l’atenció 
sociosanitària i 
l’atenció 
domiciliària 
 
 
 
 

Fragmentació en l’atenció a la 
cronicitat: models d’integració 
assistencials. Pacients crònics 
complexes – PCC. 

    
  

  
    

Atendre millor els pacients pal·liatius 
no oncològics.           

Manca de recursos:  Hospital de dia, i 
recursos  intermedis (subaguts) al 
Vallès Oriental Central i Baix Montseny. 

         

Abordatge de les problemàtiques de 
salut , en relació a la gent gran.           

9 
Setembre 2018 



Informe de retorn sobre les aportacions de les sessions de participació 
per l’elaboració del PeS Vallès Oriental 

 
Tema/àmbit 

tractat 
Aportacions dels participants Entitats 

proveïdores Professionals Món Local Ciutadania 

 
 
 
 
 
Atenció a la 
cronicitat, l’atenció 
sociosanitària i 
l’atenció 
domiciliària 

Mancança de places i espais en 
sociosanitaris, centres de dia, hospitals 
de dia i residències (llistes d'espera). 

          

Calen més treballadors socials.          

Calen més residències públiques i  més 
suport al domicili.     

Cal millorar l'atenció domiciliària a tots 
els nivells: 
- salut mental 
- pacient institucionalitzat 
- pacient crònic o complex 
- hospital  de dia i hospitalització  a 
domicili.  

    
    

L’hospitalització  a domicili no arriba a 
tot el territori. Dificultat en l’accés al 
recurs.  

        

Ampliar suport al domicili.           

Tecnologia, 
sistemes 
d´informació i 
comunicació 

Cal potenciar les eines de comunicació: 
HC3 àgil, interconsulta amb 
reciprocitat, millora del SIRE (no consta 
medicació “caducada”), evitar doblar 
informació/formularis i millorar la 
coordinació assistencial.  

    
  

  
    

Cal integració dels registres i sistemes 
d’informació per evitar  barreres  
administratives (HC compartida) 

    
  

  
    

Fractura social en l’accés a les 
tecnologia (bretxa digital). Posar-ho 
fàcil a la gent. Especialment a la gent 
gran. 

    
  

  
    

Atenció 
Materno-
infantil 

Fuita de parts a l’atenció privada: si 
disminueixin els parts públics el centres 
perden qualitat. 

    
  

  
    

 
 
 
Atenció a l´alta 
complexitat 
 
 
 

Desplaçament per fer radioteràpia a 
Barcelona. Ampliació de serveis: 
oncologia té una gran demanda i hi 
falten serveis bàsics: certs tractaments 
no es donen al territori. Cal fer-ho al 
Vallès oriental. Mentrestant, millorar el 
transport i la informació. 
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Tema/àmbit 

tractat 
Aportacions dels participants Entitats 

proveïdores Professionals Món Local Ciutadania 

 
Atenció a l´alta 
complexitat 
 

Falten places per tal que pacients crítics 
no s'hagin de desplaçar per falta de 
recursos al territori (>50% altes estan 
fora de la comarca). En el Baix Vallès. 

    
  

  
    

Recursos 
humans, 
capacitats i 
habilitats 

Manca de professionals.            

Dotació de personal insuficient a tot els 
dispositius sanitaris.  Manca de 
pediatres als CAP. 

         

Manca de professionals sanitaris, de 
totes les disciplines, ara i a mig termini. 
Cal planificar-ho i posar solució:  
Registre i anàlisi dels recursos humans, 
que prevegi renovacions. 

    

Falten especialistes al CAP, que han 
d'augmentar.     

Qualitat assistencial: complexitat i 
demandes del pacients versus 
conciliació  vida personal-professional 
treballadors (exemple urgències). 

    
  

  
    

Dificultat en el compliment dels 
protocols terapèutics per falta de 
recursos. 

    

Cal millorar la formació continuada  
interdisciplinària i internivells 
assistencials dels professionals (sobre 
tot pràctica en els serveis del territori) 
per augmentar la capacitat resolutiva. 

    
  

  
    

Manca de fidelització de professionals: 
implantar estratègies per evitar marxa 
cap a Barcelona, fora de Catalunya, etc. 
Millora de les condicions de treball que 
atreguin professionals. 

    
  

  
    

Desconeixement de circuits / rols/ 
cartera de serveis (no està definit).          

Manca de professionals sanitaris.  
Problema creixent amb les futures 
jubilacions. 

        

Que els professionals puguin dedicar 
part del seu temps  a la formació.            

Salut mental 
 

Disposar de dispositius de Salut mental 
al Baix Montseny.          
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Tema/àmbit 

tractat 
Aportacions dels participants Entitats 

proveïdores Professionals Món Local Ciutadania 

 
 
 
 
Salut mental 
 

Atenció a col·lectius vulnerables que 
tenen més dificultats per a vincular-se 
als serveis. Exemple: salut mental en 
immigrants.  

    
  

  
    

Millorar l’atenció precoç en salut 
mental.          

Més presència de psicòlegs a la sanitat 
pública.           
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2. Aportacions dels grups de participació a la segona qüestió relacionada amb els hàbits i 
estils de vida saludades 

Les diferents intervencions de les persones participants han proporcionat un total de 58 aportacions i 
han tractat 12 temàtiques diferents. 

▪ Prescripció social. 
▪ Educació sanitària i Promoció d'hàbits saludables. 
▪ Factors,  determinants de salut i abordatge integral de necessitats. 
▪ Salut comunitària. 
▪ Recursos humans, capacitats  i habilitats. 
▪ Paper de l'escola. 
▪ Informació i  difusió. 
▪ Articulació i treball en xarxa i intersectorialitat. 
▪ Apoderament dels ciutadans i participació. 
▪ Salut en el treball. 
▪ Atenció a la legionel·la. 
▪ Atenció a la cronicitat. 

 
A continuació es detallen les aportacions, tenint en compte quines necessitats sentides es despleguen 
en cada una de les temàtiques i des d‘on han estat considerades: entitats proveïdores, professionals, 
món local i/o ciutadania.  

Tema/àmbit 
tractat Aportacions Entitats 

proveïdores Professionals Món Local Ciutadania 

Prescripció 
social 

S'ha d'elaborar el mapa de 
recursos sanitaris i socials que 
faciliti la prescripció social.          

 
 
 
 
 
 
 
 
Educació 
sanitària 
Promoció 
d’hàbits 
saludables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cal potenciar l'exercici físic (inclou 
el PAFES), adaptat a l'edat.          

Cal potenciar la formació en gestió 
emocional en les escoles/instituts i 
població general. Fomentar la 
salut emocional.   

  
  

  
    

Cal crear espais d'activitats 
extraescolars per a adolescents.           

Cal que els professionals (de tots 
els àmbits sanitaris) prenguin 
consciència que han d'ajudar a la 
població a adquirir hàbits 
saludables.   

  
  

  
    

Cal retirar o reemplaçar les 
màquines de vending que 
ofereixin menjar no saludable, 
amb prioritat a les escoles, centres 
sanitaris i empreses.   
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Tema/àmbit 

tractat Aportacions Entitats 
proveïdores Professionals Món Local Ciutadania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educació sanitària 
Promoció d’hàbits 
saludables 

Cal potenciar l’educació sexual, i 
especial atenció a la població 
Lesbiana, Gai, Bisexual i 
Transsexual - LGTBI.   

  
  

  
    

Fomentar els hàbits saludables en 
les residències: activitat física, 
alimentació saludable i adaptada. 
Envelliment saludable.   

  
  

  
    

Cal evitar polítiques públiques 
contràries als hàbits saludables: 
festivals amb alcohol, festes amb 
menjar no saludables, etc.   

  
  

  
    

A la universitat s'ha de continuar 
treballant hàbits saludables i 
educació per a la salut, abastant 
tots els temes: sexualitat, 
alimentació , exercici físic, 
embarassos no desitjats, 
tabaquisme, ITS, drogues.   

  
  

  
    

Cal facilitar l'accés a l'exercici físic, 
sense que comporti 
necessàriament activitat 
competitiva.   

  
  

  
    

Cal garantir que les intervencions 
en educació sanitària, promoció 
d'hàbits saludables i intervencions 
preventives siguin efectives, amb 
evidència científica, i fer recerca.   

  
  

  
    

Cal promocionar l'alimentació 
saludable.           

Cal combatre el tabaquisme.           

Cal professionalitzar els agents 
que fan campanyes de salut: 
formació.   

  
  

  
    

Cal treballar de forma transversal 
la formació en salut i els seus 
determinants, com a mesures de 
prevenció.   

  
  

  
    

Cal potenciar la coordinació 
interdepartamental i 
homogeneïtzar el discurs. Ha 
d'haver més corresponsabilització 
en tota la societat. 
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per l’elaboració del PeS Vallès Oriental 

 
Tema/àmbit 

tractat Aportacions Entitats 
proveïdores Professionals Món Local Ciutadania 

Factors,  
determinants 
de salut i 
abordatge 
integral de 
necessitats 

Potenciar la prevenció terciària.           

S'ha de treballar per disminuir les 
desigualtats socials.           

Cal evitar l'abús dels medicaments 
i fomentar alternatives més 
saludables.   

  
  

  
    

Cal evitar el malbaratament de 
recursos naturals (reciclar més)  i 
cuidar l'entorn (menys 
contaminació). Millorar xarxa 
ferroviària, també té relació amb 
la salut.    

  
  

  
    

Cal potenciar l'urbanisme 
saludable. La ciutat com a espai 
natural de salut.   

  
  

  
    

Salut 
comunitària 

Facilitar als professionals dels EAP 
poder fer activitats de salut 
comunitària. Alliberar-los d'altres 
funcions.   

  
  

  
    

Cal sortir dels CAPs: anar als 
centres cívics, casals d'avis, 
Preguntar a la població i no 
imposar.   

  
  

  
    

Potenciar espais per a que la 
població pugui preguntar: salut i 
escola, Tarda jove, i altres que es 
creïn per la població general.   

  
  

  
    

Oferir els CAP a altres agents de la 
comunitat.         

Fomentar l'atenció a la diversitat 
d'origen, llengua, etc.   

  
  

  
    

Potenciar la salut comunitària 
amb coordinació entre CatSalut i 
món local, amb treball 
interdisciplinari. 

    
  

  
  

  

Recuperar programes ja existents  
com per exemple, la Xarxa Aupa.        

  

 
Recursos 
humans, 
capacitats i 
habilitats 
 
 

Tenir més empatia amb els 
pacients, retirar resistència a 
acceptar la seva opinió quan no la 
compartim, evitar prejudicis. 

    
    

    
Conciliació vida laboral amb la 
personal, familiar... (menció a la 
reforma horària) 
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Informe de retorn sobre les aportacions de les sessions de participació 
per l’elaboració del PeS Vallès Oriental 

 
Tema/àmbit 

tractat Aportacions Entitats 
proveïdores Professionals Món Local Ciutadania 

 
Recursos humans, 
capacitats i 
habilitats 
 

Manca de recursos de salut 
pública del territori, i de 
professionals especialitzats: 
psicòlegs, coach, etc. 

  
  
  

  
    

Paper de 
l´escola 

Cal fer formació en Suport Vital 
Bàsic des de  les escoles. 

   
  

A l'escola/institut s'ha de treballar 
en hàbits saludables i educació per 
a la salut des de l'etapa d'infància, 
abastant tots els temes, segons 
edat: sexualitat, alimentació, 
exercici físic, embarassos no 
desitjats, tabaquisme, Infeccions 
de Transmissió sexual (ITS) , 
drogues.   

  
  

  
    

Cal potenciar els programes de 
"voluntariat" en el batxillerat.           

Cal potenciar l'exercici físic i 
l'alimentació saludable a les 
escoles.   

  
  

  
    

Cal crear l'assignatura de 
promoció de la salut.           

Cal fer formació en gestió 
emocional en les escoles/instituts.      

    

Cal fer foment d'hàbits saludables 
(tallers prevenció del càncer de 
pell). 

    
  

  
    

Informació, 
difusió  

Fomentar l'educació en hàbits 
saludables en tots els moments de 
la vida, a través dels mitjans de 
comunicació, etc., però amb 
discriminació dels missatges: perill 
de modes, interessos econòmics ... 
i amb evidència científica de la 
seva efectivitat.   

  
  

  
    

Fomentar la vacunació.          

Calen campanyes de promoció de 
la salut més impactants, no són 
prou atractives. 

    
  

  
  

  

És necessari trencar tabús i 
estigmes. Cal normalitzar la Salut 
Mental, orientació sexual, 
problemes d’alcoholisme, i altres. 

    
  

  
  

  

16 
Setembre 2018 



Informe de retorn sobre les aportacions de les sessions de participació 
per l’elaboració del PeS Vallès Oriental 

 
Tema/àmbit 

tractat Aportacions Entitats 
proveïdores Professionals Món Local Ciutadania 

Articulació, 
treball en 
xarxa i 
intersectorial 
tat 

Millorar la coordinació de l’AP 
amb les xarxes municipals i de 
salut pública. Situació variable en 
cada zona. 

     

     

Garantir l’estudi de contactes de 
les Infeccions de Transmissió 
Sexual (ITS).  

    

     

Millorar la comunicació entre la 
xarxa sanitària i els serveis socials.      

     

Coordinació entre els actors de 
salut: Fomentar aliances i 
dinàmiques participatives amb 
entitats no sanitàries (escoles, 
ajuntaments, farmàcies, 
residències, món universitari ...) 
Transversalitat i evitar duplicitats. 

    
  

  
  

  

No només els professionals 
sanitaris han de fer promoció de la 
salut. Canvi en l’abordatge de la 
promoció de la salut (xerrades poc 
efectives). 

    
  

  
  

  

Apoderament 
dels ciutadans 
i participació 

Promoure el voluntariat.           

Cal ajudar als cuidadors.          

És necessari crear un òrgan de 
participació a nivell local per fer 
treball en xarxa (Consell de Salut) 
perquè diferents agents locals 
treballin conjuntament  temes de 
promoció de la salut.          

Salut en el 
treball 

Potenciar l’exercici físic, educació 
dietètica, etc.  a les empreses,           

Treballar el tema de l’alcohol en 
l’entorn laboral i hàbits dietètics 
en els menjadors d’empreses.           

Cal fer formació en gestió 
emocional a la població general, 
també en les empreses.   

  
  

  
    

Cal potenciar la salut laboral, tant 
des dels treballadors com des de  
les empreses, a les que se’ls ha de 
donar més responsabilitat. 

  
  
  

  
    

Atenció a la 
legionel·la Prevenció  de la legionel·la.          
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Informe de retorn sobre les aportacions de les sessions de participació 
per l’elaboració del PeS Vallès Oriental 

 
Tema/àmbit 

tractat Aportacions Entitats 
proveïdores Professionals Món Local Ciutadania 

Atenció a la 
cronicitat 

Acompanyament i adaptació als 
canvis en malalties cròniques.            

Suport insuficient a persones  amb 
malalties cròniques (exemple: 
educació).   
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Informe de retorn sobre les aportacions de les sessions de participació 
per l’elaboració del PeS Vallès Oriental 

 

Annex.  

Participants, dinamitzadors i relators de les sessions de participació per a l’elaboració 
del Pla Estratègic Sanitari de Vallès Oriental 
 

Grup d’entitats proveïdores 
Nom  Càrrec Entitat 
Rafael Lledó  Gerent 

Fundació Hospital Asil de Granollers Eva Martín  Adjunta a la Direcció general 

Mònica Botta Directora Mèdica 

Jaume Duran  Gerent 
Fundació Sanitària de Mollet Lourdes Laborda  Directora de gestió 

Sabina Molina Directora assistencial 
Jordi Roca  Gerent 

Hospital de Sant Celoni, Fundació 
privada Olga Monclús  Directora de planificació i 

processos 

Norma Henríquez  Directora Servei d'Atenció 
Primària - SAP Vallès Oriental 

ICS - Institut Català de la Salut 
Núria Prat Directora  d'Atenció Primària - 

DAP Metro Nord 

Lídia Pedrejón Directora adjunta Servei d'Atenció 
Primària - SAP Vallès Oriental  

Mª del Puig Deulofeu Directora de l’EAP Sant Celoni 
Joan Orrit Director gerent Benito Menni CASM 

Josep Serrat  Director Planificació i Control de 
Gestió 

HSJDE- Hospital Sant Joan de Déu 
Esplugues 

Ramon Ramells  Director gerent Fundació Vallparadís 

Anna Ayguasanosa Directora de serveis assistencials Fundació Santa Susanna 

Jordi Camp  Cap del Servei de Salut Pública 
Vallès Oriental 

ASPCAT - Agencia de Salut Pública 
de Catalunya  

Verònica Ferrer Directora EAP  PROSS - ABS La Roca del Vallès 

Antonio Carballo Cap Territorial Barcelona Nord SEM- Servei d’Emergències 
Mèdiques 

   

Raül Serra Dinamitzador - Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació del 
Departament de Salut 

Montserrat Puigdollers Relator - Regió Sanitària Metropolitana Nord 
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Informe de retorn sobre les aportacions de les sessions de participació 
per l’elaboració del PeS Vallès Oriental 

 

Grup de professionals 

Nom i cognoms Àmbit  
professional Lloc de treball Territori i/o Entitat proveïdora 

Francisco Muñoz  Medicina Medicina Interna 

 
Fundació Sanitària de Mollet 
 

Victoria Montoro Medicina Otorinolaringologia 
Antoni Corominas  Medicina Cap de servei Psiquiatria 
Marta Pascasio Fisioterapeuta Responsable Rehabilitació 
Antoni Mena Infermeria Infermer 

Enric Hernández  Medicina Medicina de família i 
comunitària 

Equip Atenció Primària (EAP) 
Corró d'Avall - ICS 

Yolanda García Infermeria Directora EAP Martorelles / 
Parets EAP Sant Fost - ICS 

Esther Pastor  Farmàcia Responsable de Farmàcia 
Atenció Primària   

SAP (Servei d’Atenció Primària) 
Vallès Oriental - ICS 

Ma Cruz Moreno Medicina La Torreta (ABS La Roca) PROSS – ABS La Roca del Vallès 
Joan Carles Larrea Administració Cap d’admissions 

 
Fundació Hospital Asil de 
Granollers 
 

Sílvia de la Cuevas  Infermeria Gestora de casos 
Raquel Benavent Medicina Cap Clínic de Geriatria 

Emili Cañete Medicina Cap Clínic de COT (Cirurgia 
Ortopèdica i Traumatologia) 

Pilar Llobet  Medicina Cap servei Pediatria 

Pere Sánchez Infermeria Coordinador territorial SEM  SEM-Servei Emergències 
Mèdiques 

Esther Dorca Medicina Cap Servei Medicina Interna 
 
Fundació Hospital de Sant Celoni 
 

Carles Martin Medicina Cap de Servei d'urgències 

Montserrat Ros Infermeria Responsable CSMA/Hospital 
de dia 

Belén Gías  Medicina Coordinadora unitat d'aguts 
psiquiatria Hosp. Granollers Benito Menni CASM 

Anna Albí Medicina Referent Clínic EAP Sant Celoni - ICS 

Emma Costas Infermeria 
Coordinadora d'infermeria 
Equips d’Atenció a les 
Residències 

Mutuam 

Marian Igal Administració Coordinadora Atenció al 
ciutadà 

 
ICS - Institut Català de la Salut 
 Eva Maria Jimenez  Infermera PADES Granollers 

Francesc Martínez  Tècnic salut 
pública 

Assessor-Coordinador Àrea 
d'Acció Comunitària i 
Benestar 

Ajuntament Granollers 

Laura Puy  Tècnica salut 
pública 

Tècnica Servei de Salut 
Pública i Sanitat 

Ajuntament Palau-solità i 
Plegamans 

Lucía Burgos  Llevadora Coordinadora ASSIR (Atenció 
salut sexual i reproductiva) ASSIR Mollet del Vallès - ICS 

Ester Ventura  Medicina 
Coordinadora de l'àrea del 
Vallès i del CSMIJ i l'Hospital 
de Dia de Mollet 

Hospital Sant Joan de Déu 

    
Marta  Hurtado 
Carles Oliete 

Dinamitzadors Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de 
Salut i Regió Sanitària Metropolitana Sud 

Rafael López 
Cristina Casajuana 
Laia Álvarez 

Relators  Regió Sanitària Metropolitana Nord 
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Grup d’Ens locals 
 Non i cognom Ens local Càrrec 
Joan Galiano  Ajuntament de Bigues i Riells Alcalde 
Ma. Pilar Aznar Ajuntament de Caldes de Montbui Regidora 
Raquel Naveros Ajuntament de Canovelles Regidora 
Yolanda Sánchez Ajuntament de Canovelles Regidora 
Maite Carrillo  Ajuntament de Figaró-Montmany Alcaldessa 
Júlia Grau  Ajuntament de La Garriga Regidora 
Òscar Sierra  Ajuntament de La Llagosta Alcalde 
Juan Francisco García  Ajuntament de Martorelles Regidor 
Mireia Dionisio  Ajuntament de Mollet del Vallès Regidora 
Pere Rodríguez Ajuntament de Montmeló Regidor 
José Antonio Montero  Ajuntament de Montornès del Vallès Alcalde 
Teresa Padrós  Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans Alcaldessa 
Susanna Villa  Ajuntament de Parets del Vallès Regidora 
Ma. Assumpta López  Ajuntament de La Roca del Vallès Regidora 
Magali Miracle Ajuntament de Sant Celoni Regidora 
Blanca Torrellardona Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles Regidora 
Raquel Salcedo Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor Regidora 
Juan Francisco García  Ajuntament de Santa Maria de Martorelles Regidor 
Carme Aguirre Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Regidora 
Yolanda Lorenzo  Ajuntament de Vilanova del Vallès Alcaldessa 
Ignasi Valls  Consell Comarcal del Vallès Oriental Gerent 
Eugènia Llonch Consell Comarcal del Vallès Oriental Consellera 
Cati Chamorro Diputació de Barcelona Cap de Servei 
Jesús Olivan Diputació de Barcelona Cap de Secció 
   
Marta  Hurtado 
Carles Oliete 

Dinamitzadors Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació del 
Departament de Salut i Regió Sanitària Metropolitana Sud 

Mireia Rodríguez 
Cristina  Casajuana 

Relators  Regió Sanitària Metropolitana Nord 
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Grup de Ciutadania 
Nom i cognoms Càrrec Entitat 
Montse Álvarez Representant Club Social La Llum 
Antonio López Portaveu 

Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès 
José Feria Representant 

Anna González Representant Associació Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica, 
Sensibilitat Química Múltiple i persones afectades per 
radiacions ambientals de Mollet i Comarca (AFIMOIC) Sofía Sánchez Representant 

Carme Grau Gerent Fundació Privada Granollers i Vallès Oriental Contra el Càncer 
(Oncovallès) Petri Lavado Secretària  

Josep Maria 
Moyano 

President Federació d'Associacions de Veïns de Granollers 

Eva Galván Representant 
APINDEP, per la inserció de les persones amb discapacitat 
funcional 

Assumpta Lleonart Presidenta Associació de donants de sang del Vallès Oriental 
Sílvia Franco Representant UGT Vallès Oriental 
Anna Padrós  Representant CCOO Vallès Oriental 
Isabel Pérez Representant FAPAC Vallès Oriental-Maresme 
Teresa Llobet Vocal Associació Cultural de Granollers  

Víctor Mas 
President  

President del Consell de participació ciutadana de l'Hospital de 
Mollet 

Magda Bes Presidenta Presidenta Consell Assessor Gent Gran Vallès Oriental 
   

Raül Serra 
Dinamitzadors Secretaria d’Atenció Sanitària i  Participació del Departament de 
Salut 

Rafael López 
Laia Álvarez 

Relator Regió Sanitària Metropolitana  Nord 
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