JORNADA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I DE PROFESSIONALS EN
SALUT I SANITAT. RESUM I PROPOSTES
20 de desembre de 2015
Fotos de la Jornada
Seguint la llarga tradició i experiència del Centre d’Anàlisi i Programes
Sanitaris (CAPS) i el seu Grup de participació Ciutadana (GPS) en el tema de
la Participació en la governança dels sistema sanitari i aprofitant el moment de
l’entrada d’un nou equip de govern en l’ajuntament de Barcelona, el divendres
dia 20 de novembre, vam organitzar una nova Jornada de debat sobre
participació en salut, per parlar dels Consells de Salut de Barcelona, òrgans de
participació ciutadana en salut, que ja porten una trajectòria de molts anys.
Varem convidar als responsables de l'Ajuntament de Barcelona a que
dialoguessin amb nosaltres. I allà vam estar els ponents:
GEMMA TARAFA: Comissionada de salut de l'Ajuntament de Barcelona
FERNANDO PINDADO: Gerent de Drets de Ciutadania, participació i
transparència: PARTICIPACIÓ I DEMOCRÀCIA Sinònims? Antònims
Complementaris
PILAR SOLANES: Directora del Programa de Salut de l'Ajuntament de
Barcelona: 10 anys de Consells de Salut
PEP MARTÍ: Junta del CAPS i Membre de la Marea Blanca de Catalunya: La
Participació Ciutadana en salut i Sanitat
OLGA FERNANDEZ QUIROGA: Junta del CAPS i activista de la participació
ciutadana en salut: Parlem dels Consells de Salut
Volem que els Consells de Salut siguin realment organismes de participació
Volem que siguin llocs de creació, d'intervenció no només en les polítiques
sanitàries, sinó en les de salut.
Volem que siguin organismes saludables en si mateixos.
Volem que decideixin i que els seus decisions reverteixin en una millora de la
salut de la gent i del Sistema Nacional de Salut.
Parlem d'això i de molt més. La Jornada ha estat un començament per seguir
treballant.
Conclusions i propostes sobre els nous Consells de Salut
Participar és formar part, prendre part, d’una tasca (o responsabilitat) comuna.
Són aquelles accions individuals o col·lectives fetes per la ciutadania en les
polítiques o activitats públiques.
La història dels Consells de Salut a Catalunya i especialment a la Ciutat de
Barcelona on han funcionat els darreres anys a nivell de districtes municipals,
no ha estat al nivell del que podríem esperar per la tasca d’apoderament

ciutadà i coresponsabilitat en el planejament i control del sistema sanitari. Han
estat uns Consells, en el seu millor cas d’informació de dalt a baix intentant
legitimar les decisions de l’administració
Les retallades indiscriminades i els tancaments de serveis sanitaris han incidit
en desafecte, discriminació i desconfiança envers els poders públics per part
de molts ciutadans i ciutadanes, la qual cosa pot dificultar també la participació
institucional de molta gent.
La degradació de les condicions de treball dels professionals de la salut
(disminució de sous, inseguretat laboral, sobrecàrregues de treball, reducció de
les possibilitats de recerca, etc.) comporten una desmotivació i deserció en
l’adhesió al sistema públic de salut i també un desinterès pels temes de
participació ciutadana .
D’altra banda, estan apareixent altres formes, iniciatives i moviments de
participació ciutadana al marge dels canals institucionals, que caldria tenir en
compte i aprofitar el bagatge de coneixement existent i el potencial d’aquests
moviments ciutadans.
 La participació i l’apoderament de la ciutadania en les polítiques públiques, és
un valor de qualitat democràtica en el qual s’ha de creure fermament i activar
un fort lideratge del poder polític per poder vèncer inèrcies i interessos oposats
a la mateixa.
 També per part de la ciutadania caldrà que es donin les condicions generals
que afavoreixin la confiança en els poders polítics, credibilitat dels mateixos i
disposició d’implicar-se i coresponsabilitzar-se en les decisions i les polítiques
públiques.
 Serà imprescindible tenir professionals motivats, amb valors de servei a la
comunitat, de salut integral que abordin tots els seus determinants i convençuts
de la necessitat de la participació i la implicació de la comunitat
 Cal reconstituir el Consell de Salut de Ciutat (CSB a nivell de Barcelona) amb
representació dels Consells de Salut dels Districtes municipals.
 Cal la presència de representants dels ciutadans i ciutadanes també en les
comissions de salut de centres sanitaris, a més dels actuals components de
Consorci, ASPB i representants de centres.
 Cal reforçar la qualitat i representativitat de la comunitat (eleccions d’entitats
representatives del teixit social i formació dels seus representants)
 Cal un esforç de millora del lideratge i impulsar el procés de canvi, vers un
model compartit entre ciutadania, professionals i administració de salut,
clarificant la missió, els objectius del Consell, les estructures i el funcionament.
 Necessitat de dotar-se d’un pla de treball de salut amb una estratègia
compartida que pugui orientar els treballs dels Consells i que contempli una
visió integral de la salut.

 Garantir el suport amb formació a aquells que han de protagonitzar el
funcionament del Consell. Actuacions per avançar cap a un concepte integral
de la salut. Promoure espais d’intercanvi i d’aprenentatge, recursos i bones
pràctiques
 Passar de la informació al debat i deliberació, amb conclusions majoritàries
dels components del Consell i retorn dels acords i demandes.
 Garantir la influència en les polítiques de salut municipals, abans de la seva
aplicació i el retorn justificat de les demandes.
 Constituir la Permanent del Consell amb les seves funcions, Grups de treball
específics i comissions de salut amb els centres sanitaris amb representants
dels ciutadans. S’han de canviar els reglaments que tenen ara mateix els CS
adaptant-los als nous valors de la participació real.
 Establir elements d’informació i participació i aprofitar les tecnologies
d’Internet. Tenir una pàgina web d’informació, experiències i participació dels
Consells de Salut.
 Fer visibles els Consells i donar-los a conèixer a la ciutat

