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ACTA CONSELL TERRITORIAL ORDINARI  DE VIA EUROPA – LA LLÀNTIA  

Número sessió: 19 

Caràcter: ordinari 

Data:  14 d’abril de 2021 

Hora: 19.00 h 

Lloc: Format Virtual-Zoom 

 

Hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Ciutadana escollida per la presidència (Cèlia Navarro) Via Europa Vocal 

AAVV La Llàntia (President F.V.R.) Vocal 

Ciutadana a títol individual (M. Isabel Ortego Lopez) Vocal 

Ciutadana a títol individual (M. Inmaculada Villaverde Pastor) Vocal 

Ciutadana a títol individual (Mónica Reina) Vocal 

M. José Pérez Carrasco  Presidenta 

Àngels Castillo Campos Secretària 

 

No assisteixen 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Grup Municipal C’s Vocal 

Grup Municipal ECPM-ECG Vocal 

As. Colla de Diables de la Llàntia (F.LL.) Vocal 

Grup Municipal Junts per Mataró (J.V.M.) Vocal 

As. Colla de Diables de la Llàntia (Maria Belén Linares Alseda) Vocal 

 

S’excusen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Ciutadà escollit per la presidència (Pedro Martínez)  Vocal 

AAVV La Llàntia (Luis Rico Perez) Vocal 
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També assisteixen 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Laura Seijo Elvira Regidora delegada de Benestar Social i Promoció 

de la Salut 

Josep Sorribes López Responsable ACT Mataró-Maresme 

Eva Hernandez Faba Adjunta direcció Servei Atenció Primària del 

Barcelonès Nord i Maresme 

José Bueno  Com a públic –Membre de l’Assoc. esportiva de 

l’escola La Llàntia- 

Jesús Àlvaro Com a públic 

 

Ordre del dia: 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell  ordinari del dia 15 de 

desembre de 2020 

2. Entrada en funcionament del CUAP Camí del Mig (atenció urgències) 

3. Seguiment dels acords i/o demandes anteriors 

4. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

Comença la sessió en format virtual (mitjançant la plataforma Zoom) a les 19.15 hores, en 

segona convocatòria. 

La secretària explica que a causa de la pandèmia no es poden fer reunions presencials i és per 

això que tornem a fer consell telemàtic. 

Ara, tothom coneix el mecanisme. Silenciarà els micròfons de tothom, exceptuant el dels 

ponents i el de la presidenta del consell. En el torn de paraules cada membre que desitgi 

intervenir haurà de demanar la paraula , la qual serà donada seguint l’ordre de petició.  

 

A continuació, la presidenta del consell, senyora M. José Pérez Carrasco saluda a tothom, 

agraeix la participació  i presenta a la regidora delegada de Benestar Social i promoció de la 

Salut, senyora Laura Seijo que intervindrà per explicar l’entrada en funcionament del CUAP del 

Camí del Mig, per a la qual cosa li acompanyen el doctor Josep Sorribes,  Responsable ACT 

Mataró-Maresme i Eva Fernández Faba, Adjunta direcció del Servei Atenció Primària del 

Barcelonès Nord i Maresme. 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell  ordinari del dia 4 de març 

de 2020 

S’aprova per unanimitat l’acta del consell territorial ordinari del dia 15 de desembre de 2020 

 

2. Entrada en funcionament del CUAP Camí del Mig (atenció urgències) 
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La regidora de Benestar Social i Promoció de la Salut, senyora Laura Seijo, presenta als 

representats de l’ICS que explicaran l’entrada en funcionament del CUAP de Camí de Mig que 

és un nou dispositiu d’urgències a la ciutat.  

Diu que aquesta és una bona notícia ja que a nivell de Salut es un valor afegit. S’està explicant a 

tots els consells per tal que entre tots des de la informació que us estem donant que també la 

pugueu traspassar a la resta de la ciutadania. 

Pren la paraula el senyor Josep Sorribes, Responsable ACT Mataró-Maresme. 

Explica que el CUAP estarà situat al CAP 2 del Maresme a les antigues dependencies de l’INS. 

Avarca des de Premià fins Arenys, comptant Argentona, Dosrius i Òrrius. Explica que es un 

Centre d’Atenció Primària que fan analítiques, RX i que la diferencia es que hi ha: “box” per les 

persones que s’han de quedar amb observació. Estarà obert tots els dies de l’any les 24 hores. És 

un servei de proximitat. Les diferencies d’un CAP normal, son els equipaments que tenen per 

atendre els pacients. Els pacients han d’anar dins de la franja horària al seu CAP habitual, i el 

propi metge ja derivaria al CUAP per qualsevol prova que en el mateix CAP no es poguí fer. En 

el cas que el CAP estigui tancat us podeu adreçar al CUAP. Les persones que tenen una urgència 

vital es poden atendre al CUAP sense tenir que passar per l’Hospital i així no col·lapsar els 

hospitals, també les persones que necessiten un tractament puntual el mateix CUAP els podran 

administrar sense que el pacient hagi d’anar al Hospital. El CUAP es un punt entre mig del CAP 

i l’Hospital. 

Comprèn una àrea d’influència de 13 àrees bàsiques d’influència i donarà cobertura a 270.000 

persones amb l’objectiu d’atendre les urgències de baixa i mitjana complexitat. Al disposar 

d’una cartera de serveis amb valor afegit als Equips d’Atenció Primària, es podran atendre 

patologies que no es poden resoldre des dels CAP’s però tampoc són susceptibles de derivar-les 

a un centre hospitalari. L’objectiu bàsic és que aquelles urgències que es puguin atendre des 

d’atenció primària es faci des d’aquí. 

Un altre objectiu és donar continuïtat assistencials a aquelles persones amb malalties cròniques 

avançades que requereixen atenció intermitja entre domicili i centre hospitalari.  

Estan coordinats entre Equips d’Atenció Primària, l’Hospital de Mataró i centres sòciosanitaris.  

La plantilla està formada per dues persones d’infermeria i 2 metges/esses de família 

especialitzats en urgències per torn (12 hores). Un auxiliar de  clínica amb torn de dia i dos 

persones administratives, una per cada torn (matí i vespre). En totes les franges horàries  hi ha 

personal de reforç per quan l’activitat augmenti.  

Com a serveis extres hi haurà: analítiques, radiologia, aparells d’electromedicina per atendre 

urgències a l’espera de ser traslladades a l’Hospital.  

 

S’obre el torn de paraules: 

 

Imma Villaverde, vol saber quin tipus d’especialistes hi haurà. 

El doctor diu dos metges, dues infermeres i un auxiliar de clínica. El mateix servei de radiologia 

que hi ha actualment i a la nit també. Esta dotat de metges de família. S’atendrà patologia 

traumàtica de poca intensitat. No es disposa de Pediatria, però es podrà fer una valoració prèvia a 

l’hospital. 
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Maribel Ortego, quin tipus derivacions atendreu? Si tenim una urgència a on entenem que hem 

d’anar, al CAP o al CUAP?  

El doctor Sorribes respon que si és una urgència vital heu de trucar al 061 i també si teniu el 

dubta. El mateix tècnic d’ambulància ja deriva al centre corresponent.  

Eva Hernández afegeix que l’ideal seria que hagués una continuïtat des del CAP. És un treball 

en xarxa, posant tots els recursos a l’abast de la ciutadania. 
 

José Bueno, com a mestre i pare pregunta: hem de derivar els alumnes que implica una urgència 

lleu, traus....al CUAP o be al CAP? 

El doctor diu que s’han de derivar, en principi, al CUAP. Tot i que en el CAP també ho podríem 

fer, però van sobrecarregats de feina, en aquests moments. 

 

Cèlia Navarro, està previst que hagi pediatres i traumatòlegs en un futur?. I si dissabte caus i 

tens el turmell inflat on hauria d’anar? 

Se li contesta que ha d’anar (pel tema turmell), al QUAD, si es veu que cal derivar es farà. 

No hi ha previsió que hagi especialistes.  De pediatries seria ideal que n’hi hagués. La pediatria 

també s’atendrà en el QUAD i, com la resta si cal derivar pel nivell d’urgència dons ja es farà. 

Eva Hernández afegeix que en cap de dubta que es truqui al 061. I no sempre en qualsevol 

urgència es necessita un especialista, el metge de família pot resoldre moltes patologies lleus. 

 

Quico Verjano, diu que aquesta informació s’hauria de traspassat a tothom.  

Eva Hernández diu que l’estratègia de comunicació és molt important i ho tenen en compte. Hi 

haurà un Pla de comunicació entre l’ICS, el departament de salut i de l’Ajuntament. I anar als 

consells també és una bona manera de comunicar-ho. És complicat informar dels detalls, 

d’explicar les patologies...però mirarem de fer-ho el millor possible. En quant a pediatria, resulta 

que no hi ha pediatres. 

 

El doctor Sorribes vol afegir que davant de cap dubta, normalment s’haurà d’anar al CUAP. Si 

és una urgència vital, la persona ja sap que ha d’anar a l’hospital.  

 

3. Seguiment dels acords i/o demandes anteriors 

La secretària pren la paraula i diu que el que tenien pendent de la última sessió és: 

1 Demanar el possible arranjament de la vorera malmesa a l’alçada del Parc de Can Boada. 

Resposta: Aquest arranjament està inclòs en el Pla d’Asfaltat 

2 Organitzar una passejada per la via pública dels barris de Via Europa i La Llàntia per 

visualitzar incidències. 

Resposta: ja es va fer el dia 24 de març 

 

La presidenta comunica que la CiD de la Llàntia queda anul·lada, era una demanda anterior.  

4. Precs i preguntes 

Quico Verjano expressa que aquesta CiD no l’havien demanat. I per tant se n’alegra.  

Maribel Ortego, sobre la neteja diu que els bufadors que havien dit que no passarien pel matí, 

en canvi a les 7 del matí ja passen i molesta. Se li explica que encara no s’ha efectuat el canvi 

d’horaris. 
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També pregunta què pot fer per assistir al Consell de Salut. Es preguntarà i se li respondrà. La 

Maribel Ortego aniria com representant de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat, ella és el 

nexe entre la Generalitat i l’Ajuntament de Mataró. 

José Bueno. Diu que vol fer una queixa de mobilitat. Diu que el carrer Sant Sebastià s’omple de 

famílies que van al col·legi, proposa tallar el carrer, ja que el considera subsidiari, per tant, 

demana tallar-ho en l’horari d’entrada i sortida del col·legi La Llàntia.  Diu que caldria seguir 

l’exemple d’altres municipis on se’ls dóna preferència a les escoles. Expressa que mobilitat els 

va dir que fessin pedagogia. També es va presenciar protecció civil i aquest els dóna la raó. És 

un concepte de carrers que són veïnals i caldria que anessin sense cotxe tallant el vial. Diu que el 

carrer ha de ser dels nens i de les famílies.  

El projecte de portes obertes els dissabtes aniria be ampliar hores, ara només poden entrar 10 

famílies en cada torn i queda molta gent en llista d’espera.  

Mònica Reina, sobre la brossa diu que el vidre es recull a les 8 del matí el diumenge i això 

molesta. Mirar si es pot canviar l’horari. 

Sobre la muntanya de la Creu caldria remodelar-la una mica. Fer trajectes per fer salut, que fos 

un incentiu pel barri, tenen un barri maco però la gent no hi va, caldria potenciar la muntanya 

com espai verd que és molt accessible.  

Diu que li agradaria fer una comissió per recopilar atractius pel barri. 

Quico Verjano, explica que en el consell de Salut es parlarà del CAP de La Llàntia i han 

demanat reunió amb la regidora i la Eva Hernández per millorar el servei i treballar de valent per 

recuperar un servei més adient que l’actual. 

Diu que sobre la muntanya de la Creu ho ha parlat amb el regidor de Verd Urbà i hi ha bona 

predisposició. 

Es vol recuperar la vaguada del carrer Berguedà, que te molta brutícia i s’ha demanat parlar amb 

els veïns perquè aquest espai sigui utilitzat, un cop rehabilitat, pels infants. 

Respecte al carrer sant Sebastià, està d’acord amb la proposta del José Bueno en tallar la 

circulació en horari d’entrada i sortida dels infants. 

Sobre el servei de neteja, ell veu com els camions de les fulles a les 6 del matí ja treballen. 

Jesús Àlvaro, Se suma a la proposta de José Bueno de tallar el carrer Sant Sebastià en horari 

d’entrada i sortida escolar. Pregunta si serviria per fer pressió recollir signatures.   

José Bueno, insisteix en el tema carrer Sant Sebastià. Diu que no hi hauria d’haver circulació. 

Cap problema a recollir signatures i parlar entre els pares i mares. 

Es crea un debat sobre la utilitat i la finalitat d’aprofitar la muntanya de la Creu per diverses 

actuacions i contacte amb la natura. 

Imma Villaverde, està d’acord amb les propostes. Fa incidència amb la muntanya de la Creu 

manifestant que és una llàstima que no hagi a la banda del carrer Galícia una ruta, o elements 

d’esports, inclòs bancs...etc. Que si es promocionés havent fet algun tipus de circuit facilitaria el 

coneixement d’una muntanya molt propera.  

Jesús Àlvaro, proposa que en la propera reunió del consell posar la muntanya de la Creu com a 

punt de l’ordre del dia i fer propostes de coses a fer.  

Maribel Ortego, es va proposar en el procés participatiu del pressupost municipal el tema de la 

muntanya de la Creu i no va prosperar. 
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En relació al carrer Sant Sebastià discrepa ja que és necessari el carrer per pujar. Indica que 

caldria conscienciar el fet de no posar-se al mig del carrer. Aquest any no toca quedar-se xerrant 

entre famílies. Per tant, és necessari fer pedagogia i no tallar el carrer. 

 

Acords i compromisos: 

 

1 Preguntar tema jardineria que es va detectar el dia de la passejada. 

2 Preguntar què cal fer per assistir al Consell de Salut la representant de l’Agència de Salut 

Pública de la Generalitat, senyora Maribel Ortego. 

3 Demanar si és possible que el carrer Sant Sebastià no tingui mobilitat de vehicles en 

horaris d’entrada i sortida a l’institut/escola La Llàntia. 

4 Traspassar la queixa de recollir el vidre a les 8 h del matí els diumenges 

5 Propera sessió del Consell recollir propostes de la muntanya de la creu de projectes a fer. 

 

S’acaba la sessió a les 21.00 hores 

Mataró, 14 d’abril de 2021 

Presidenta       Secretària  

M. José Pérez Carrasco               Àngels Castillo Campos 


