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Benvinguda
La regidora de salut, Sra. Mònica Polo dona la benvinguda a tots els presents explicant
com s'ha viscut la situació de pandèmia des de l'administració i posant en valor la
tasca realitzada per tot el personal que ha estat a primera línia en l'àmbit sanitari i
socio- sanitari.
Ordre del dia
1.- La Covid-19 a Terrassa: com ha afectat, impacte en el funcionament dels serveis
sanitaris, situació actual i previsió propers mesos.
Mónica Polo, presenta a la nova directora del CatSalut Vallés Occidental oest, la Sra.
Cati Serra, que juntament amb la Sra. Montse Ureña , la Sra. Teresa Clanchet i la Sra.
Montserrat Nozal directores d'atenció primària de CST, Mútua Terrassa i ICS
respectivament, fan una valoració de com s'ha viscut la pandèmia.
CATSALUT: Des de la coordinació territorial i assistencial dels serveis sanitaris s'ha viscut
una situació molt intensa amb molt encàrrecs alhora (residències, dobles circuits a
l'atenció primària, seguretat, noves mesures organitzatives...). Tot i tenir plans de
contingència es va tensionar tota la infraestructura del sistema en un període curt de
temps i amb molta rapidesa.
Es valora com a molt positiu la resposta ciutadana davant el confinament i la
coordinació entre serveis sanitaris, ajuntaments i altres.
El que preocupa ara i s'està treballant:
-

Conscienciació ciutadana vers les mesures de prevenció (ús mascaretes,
distancia física i rentat de mans).
Atenció primària i hospitalària diferencia amb circuits Covid i no Covid, per
preservar la seguretat de tothom.
Residència i gent gran. Tema preocupant i amb esforços per part de tots.
Treballar tot el referent a l'inici del curs escolar.
A nivell hospitalari, hem de conscienciar que es vagi quan sigui realment
imprescindible.

CST: En general s'ha viscut amb un gran impacte. En poc temps, la primària estava
amb una tensió molt greu. Es va haver de reforçar urgències i hospitalització amb
metges d'atenció primària, que havien de substituir als que emmalaltien. Això va
obligar a tancar algun centre. També es va haver de recolzar les residències i llars de
discapacitats.
D'altra banda es van haver de prendre mesures ràpides tant en la atenció primària
com hospitalària, com han estat la creació de circuits per separar pacients Covid dels
que no, reprogramació de visites i trucades als pacients crònics per continuar amb el
seguiment i tractaments, crida a la ciutadania per tal que no anéssim als centres. Als
hospitals es van haver de buidar plantes per tenir pacients només amb Covid, la
manca de respiradors sobretot al principi va ser molt preocupant (es va passar de 6 a
30).
Valora positivament la gestió realitzada per part d'ajuntament i mútua per posar a
disposició els hotels pels sanitaris i pels pacients. Així com el treball en xarxa entre tots
els implicats i la coordinació.
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A partir d'ara es vol continuar potenciant: primeres visites telemàtiques, presencials
només les necessàries, més atenció domiciliaria i seguiment acurat de les residències.
Mútua Terrassa: Situació viscuda molt similar a la explicada i destaca la coordinació
entre els diferents dispositius. Tot i la situació tant greu i excepcional a nivell laboral i
humà, s'ha treballat de manera coordinada.
A nivell de dades generals del que s'ha viscut: UCI es va multiplicar per 4, els ingressos
un 170% i s'havia de donar resposta de manera a ràpida a les 37 residències que
depenen del seu sector, amb les que es continua fent un seguiment molt específic.
Una part complicada de la coordinació i de disponibilitat ha estat el tema dels EPIS i
respiradors. Al principi va ser molt difícil , però ha anat millorant.
Com a punts a destacar: s'ha potenciat l'atenció domiciliaria, les unitats cròniques no
han abaixat la guàrdia i el servei d'atenció als usuaris en l'hospital ha tingut un paper
rellevant, facilitant la comunicació amb els familiars. En un moment tant excepcional,
també a nivell emocional, s'havia de facilitar una comunicació fluida a través dels
mitjans telemàtics disponibles. També ha estat important el seguiment telefònic davant
de les sospites de Covid, per tal de detectar casos de manera precoç i acotar la
disseminació comunitària.
ICS: (només atenció primària del CAP Antoni Creus). No tan complicat com en els
altres proveïdors, donat que són un centre petit, amb una població petita. Però si que
han hagut de fer un reforç molt important en quan a l'atenció, amb un horari molt
ampli: els 7 dies de la setmana x 12 hores al dia.
Destaquen que els ha funcionat les recomanacions del CatSalut com:
-

Endarrerir la recepta electrònica del pacient crònic.
No necessitat d'anar a farmàcia amb recepta, sinó tramitar-ho directament des
del centre.
Obrir canal meva salut per millorar els circuits burocràtics
Poder fer l'ecografia pulmonar en el mateix centre, per fer un millor diagnòstic i
derivar a hospital si fos necessari.
Seguiment de tots els sospitosos.
Seguiment continu de les 5 residències del nostre sector. Només una ha tingut
algun cas.

En conclusió, han aprés entre tots el com organitzar-se d'altres maneres en un moment
tan complicat.
Intervencions:
TxT: Puntualitza que també s'ha de reconèixer el treball tan important que realitzen el
personal de neteja dels establiments sanitaris, dels que no es parla quan es fan els
reconeixements.
Federació Associacions de veïns: ha vist poca autocrítica en el que han exposat els
proveïdors de serveis sanitaris. Mai estarem del tot preparats per una pandèmia, però
s'ha d'analitzar la situació, el per què s'ha arribat a aquesta situació?, on queden les
queixes del personal? Quan s'ha trigat en fer la prova al personal sanitari? Que ha
passat amb el tema del material? S'està preparat per la segona onada que apunten
els experts de cara a la tardor?. S'han d'analitzar el punt febles, per millorar la resposta.
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D'altra banda també valora que és molt important continuar amb la conscienciació
ciutadana sobre les mesures de prevenció.
Resposta proveïdors sanitaris (PS): Estan d'acord en que no estàvem preparats per una
situació tan extrema, ningú ho estava. Es tracta d'una malaltia nova, amb molts
símptomes, multiorgànica. Ara se sap més sobre aquesta, també es coneixen
medicaments que ajuden a millorar els pronòstics més greus.
També es reconeix que al principi, no es disposava de suficient material, arribant a una
situació límit. Tothom arreu del món estava demanant aquest material. Ara, el que es
farà és tenir material en reserva (S'ha fet el càlcul en base al pitjor moment de la
pandèmia).
AVAN: fa la reflexió del que més l'ha impactat d'aquesta situació és l'atenció a la gent
que ha hagut de morir sola.
Pregunta per la previsió del propers mesos: es recuperaran les visites presencials
pendents? Hi ha gent que té visites pendents des fa temps i ningú els diu res. D'altra
banda, una experiència viscuda per una persona que treballa a las seva fundació,
que s'havia d'incorporar a la feina va demanar prova PCR al Parc Taulí, donat que un
familiar havia donat positiu, i se li va di que no. Què passa amb aquest tema?.
Finalment sobre la detecció i control, realment estem preparats?.
Resposta PS:
Sobre el final de vida d'una persona, s'ha hagut de trobar un equilibri entre el dret del
pacient, l'ètica, el suport a la família i la seguretat. Mútua explica com ho ha fet des
del primer moment, per evitar que la persona moris sola.
Respecte a la detecció i control, es té tot el potencial per poder detectar. Tots els
esforços s'estan focalitzant en la detecció del brots (més de 3 persones) que es
comuniquen a Salut pública i vigilància epidemiològica, on queden registrats. La
primària, que està desplegada al tot el territori pot fer la prova es cas de sospita. A
banda dels hospitals que es regeixen per altres protocols. En definitiva, ara amb els
rastrejadors i el seguiment de la primària, serà clau perquè no s'estengui.
A nivell de laboratori, el que hi ha de referència té tota la capacitat de fer l'anàlisi de
les proves en temps i forma.
Sobre la recuperacions de visites als especialistes des de Mútua estan fent la revisió de
les visites pendents i valoren si ha de ser telemàtica o presencial. També han posat en
marxa la vídeo consulta per segones o e-consulta a través de la meva salut.
TxT: pregunta per l'organització del personal sanitari davant de nous brots, si hi ha
suficients recursos humans per atendre a la ciutadania?
Tenen constància que en altres poblacions s'ofereixen millors condicions laborals als
sanitaris i s'ha d'exigir que es pugui contractar a Terrassa en unes condicions dignes i
similars als altres lloc. No qüestiona la gestió que es fa per contractar e personal.
Resposta PS:
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Tema complicat el dels professionals, és un tema que ens preocupa. tenim pla de
contingència amb el Catsalut en cas de necessitar més.
S'està fent cerca de professionals i costa trobar. Les condicions que s'ofereixen són
totes bastants similars entre poblacions almenys a nivell públic, altre tema és a nivell
privat.
COMB: Reconeixement als proveïdors sanitaris per l'adaptació a la nova manera de
funcionar i organitzar-se davant d'aquesta crisi sanitària, que han obert noves
oportunitats que val la pena que es mantinguin, com les fórmules que s'han posat en
marxa per agilitzar temes burocràtics.
Les preguntes que planteja:
1. Saber la quantitat de professionals que han estat afectats a la nostra ciutat, de
totes les persones vinculades als centres sanitaris i les seves famílies (personal
mèdic i d'infermeria, personal d'administració, personal de neteja...). Casos
positius.
2. Com es generarà el programa postcovid?
3. Com està el tema dels rastrejadors a la nostra ciutat? està preparada?
Resposta PS:
Sobre el tema rastrejadors a dia d'avui hi ha un equip de metges i infermers, adjudicats
a vigilància epidemiològica de salut publica que formen una corona d'estudi de casos
de manera individualitzada. Aquesta setmana s'han anat incorporant persones a
aquest equip per fer el seguiment específic del territori.
D'altra banda, hi ha el "Call Center", on estan els rastrejadors que tenen la funció de
trucar els contactes dels positius per demanar-los un aïllament preventiu.
Encara avui els serveis sanitaris de la ciutat estan fent esforços per realitzar el seguiment
i control del positius, que a mesura que es vagi desplegant tot el dispositiu, aquest
casos de control epidemiològic de contacte passaran a l'equip de vigilància i la
primària només farà el seguiment rutinari del seus pacients.
Respecte la pregunta de les dades, el CatSalut pot facilitar les dades dels professionals
afectats, però no de les famílies per una qüestió de protecció de dades. S'acorda que
quan ho tinguin ens ho traspassaran.
Finalment el programa Postcovid, per aquelles persones afectades amb necessitat de
seguiment per les seqüeles derivades de la malaltia, cada proveïdor ho organitza
d'una manera determinada, garantint un seguiment coordinat i acurat entre les
diferents especialitats que hi hagin d'intervenir.

2.- Informació pla de xoc per fer front a les conseqüències de la crisi sanitària de la
Covid-19
Com que no s'arriba a donar tota la informació en el decurs de la reunió posteriorment
s'envia un correu des de la regidoria de salut amb el contingut que teniu a
continuació.
En relació al segon punt de l’ordre del dia del darrer Consell Municipal, us amplio la
informació que va quedar sense desenvolupar, sobre el Pla de Xoc (que es preveu
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aprovar en el Ple del mes de juliol) i el Pla Estratègic de Ciutat que es començarà a
elaborar al mes de setembre:
El Pla de Xoc són el conjunt d'accions que es proposen (algunes d’elles ja previstes
amb anterioritat a la crisi, algunes d’elles ja posades en marxa) i aborden un seguit de
solucions que volen travar la crisi, mitjançant mesures que tenen a veure amb l’ajut
d’urgència a les persones i a les empreses locals, per tal que la recuperació dels pilars
econòmics pugui ser tan ràpida com l’aparició de la crisi en la mesura d’allò possible
en ús dels instruments de competència local així com reclamant aquells que ho siguin
explícitament en altres esferes de l’administració. Es tractaria d'una actuació
immediata per parar cop, que és el que es pretén amb les accions proposades en el
Pla de Xoc, i que es té previst aprovar en el Ple del mes de juliol.
El Pla de Xoc esdevé la base sobre la que construir aquest nou model de ciutat i
d’Ajuntament, però sens dubte que no és suficient i per això volem fer un Pla Estratègic
de Ciutat que defineixi aquesta visió de la Terrassa que volem en el futur. Aquest nou
Pla pretén esdevenir, dins dels diferents nivells de la planificació, el fonament i la base
estratègica sobre la que construir els diferents eixos de desenvolupament de la ciutat sostenibilitat, cohesió social, economia social i solidària, atenció integral a les persones,
etc.Finalitzat el Pla de Xoc, i superada la fase de resposta i solució a les necessitats més
immediates i urgents tant sanitàries com socials i econòmiques derivades de la crisi del
Covid-19 a la ciutat, caldrà retornar a la normalitat. Una normalitat, però, que ja
sabem no serà la d’abans i que demanarà transformacions socials profundes per estar
més i millor preparats. Una de les conseqüències d’aquesta transformació serà la
necessitat de repensar la ciutat.
Per això, a partir del mes de setembre, iniciarem els treball d’elaboració d’aquest Pla
Estratègic de Ciutat, a partir dels fets, de les dades i de les evidències i dels reptes que
haurem d’afrontar en els propers anys. Aquesta visió ha de ser compartida i per això el
Pla s’ha de fonamentar en un Pacte de Ciutat. Volem fer-ho amb la participació de les
entitats, institucions i col·lectius que formen el teixit associatiu, del comerç, del teixit
econòmic i empresarial, però també de tots els terrassencs i terrassenques.
Aprofitem l'avinentesa per encoratjar-vos a treballar plegat i plegades en aquest Pla
Estratègic de ciutat que es començarà a abordar a partir del setembre.

4.- Informació relativa a la Vicepresidència del consell
Es recorda que a la reunió del mes març, que es va haver de cancel·lar, estava previst
escollir la vicepresidència. En aquell moment van haver 3 candidatures (que podem
mantenir si als candidats els hi sembla bé):
- AIDE: Pep Pitart
- TEACCIÓ: Patrícia Sánchez
- FEDERACIONS AVV: Jaume Pavia
Es fa la proposta de deixar l'elecció de la vicepresidència per més endavant, a
l'espera de que si la situació millora, la puguem fer de manera presencial i tothom es
mostra d'acord.
5.- Informació sobre el projecte PECT : La Solitud no volguda
En aquest punt l'Albert Moncada del Servei municipal de salut explica el projecte de
La Solitud No Volguda. Aquest està vinculat al PECT (projectes d'especialització i
competitivitat territorial, amb subvenció del fons europeu). Són iniciatives per generar
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activitat econòmica innovadora a través d'entitats públiques i privades sense ànim de
lucre ubicades al mateix territori.
El Consorci Sanitari de Terrassa, en col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa, posa
en marxa T’Activa la primera lliga tecnològica 2.0 per vèncer La Solitud No Volguda:
programa d’innovació oberta que uneix institucions públiques, empreses, centres
educatius i ciutadans i ciutadanes de diferents edats, experiències i aficions per millorar
la salut d’aquelles persones que estan i se senten soles. Totes elles sumaran i
desenvoluparan diferents solucions tecnològiques a reptes plantejats envers
l’habitatge, la mobilitat/ accessibilitat i la comunicació per un envelliment actiu, de
qualitat i saludable.
El programa es durà a terme el proper mes d’octubre, de forma online a través de la
mateixa plataforma web i podrà participar qualsevol persona major de 16 anys ja sigui
individualment o en grup. La lliga s’estructurarà en 4 partits que correspondran a
cadascuna de les fases de la metodologia Design Thinking i culminarà amb una gran
Final Four, un esdeveniment emès en directe per streaming on les 4 millors idees
optaran a diferents premis.
En breu enviarem més informació per tal ens ajudeu a difondre el projecte entre els
vostres contactes i que us animeu a participar.
5.- Torn obert de paraules
PSC: pregunta pel calendari del pla de xoc, que te entès que serà en breu?
La regidora de salut comenta que no te la data exacta, que serà aviat, en quan la
tingui li traspassarà.
No hi han més preguntes i es dona per finalitzada la sessió.

Montse Martin
Secretaria CMS
Terrassa, agost del 2020

