
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
S’inicia la sessió a les 18.30h 
 
Participants:  
 
Gala Pin (Regidora del Districte de Ciutat Vella). Eva Alfama (Consellera de salut del Districte Ciutat 
Vella),  Gemma Tarafa (Comissionada de Salut. Ajuntament de Barcelona), Carme Borrell (ASPB), Pilar 
Solanes (Direcció de Salut Ajuntament de Barcelona), Sofia Ferrer (Consorci Consorci Sanitari de 
Barcelona ), Jaume Estany i Ricart (Consorci Sanitari de Barcelona).    
Jordi Bordas (Conseller ERC), Roger Puigví (CIU), Júlia Barea (Ciutadans), Huma Hamshed (BCN en 
Comú), Daniel Pio (PSC), Natàlia Sagarra (ASPB), Carme Cortina (ASPB), Mireia Boixadera (SAP 
Litoral- ICS),Teresa Picazo (AAVV Casc Antic), Marcel·la Güell (AVV- Casc Antic), Imma Bernabeu 
(Coordinadora Col·legi de Farmacèutics), Montserrat Pineda (Creación Positiva), Maribel Pérez 
(Peracamps- Hospital del Mar), Neus Chas (Direcció Serveis a les Persones i al Territòri Districte Ciutat 
Vella), Montse Badia i Pep Dalmau  (GENAB), Joan Enric Mena (membre del Consell Assessor de la 
Gent Gran. Ajuntament Barcelona). 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Presideix la sessió la Consellera 

1. Presentació Procés PAD-PAM 

2. Presentació Informe Salut  

3. Explicació noves línies en matèria de salut pel nou PAD-PAM 

4. Balanç conveni Consorci de Salut (Ajuntament de Barcelona) - Generalitat 

5. Reformulació del Consell de Salut 

6. Torn obert de Paraules 

 
1 – Presentació Procés PAD-PAM 

A grans trets el procés del PAM i PAD serà el següent:  
- Elaboració del primer esborrany per part de l'equip de govern. Si les entitats tenen propostes ja 

elaborades les poden fer arribar a pam_padciutatvella@bcn.cat perquè es pugui valorar si es 
poden incorporar a aquest primer esborrany.  

- Entre gener i març es durà a terme un procés participatiu més ampli sobre els temes més 
prioritaris a cada districte, conjuntament amb debats sectorials a nivell de ciutat i una web per a 
recollir propostes online. Es farà difusió dels diferents espais i mecanismes de participació en el 
seu moment.  

- Entre abril i juny es recolliran i treballaran les propostes per valorar-ne la viabilitat i conveniència i 
realitzar-ne l'aprovació definitiva.  

- Paral·lelament es recolliran les propostes i es negociarà amb els altres grups polítics.  
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L'objectiu és que el procés sigui obert i ampli i compti amb la participació de la màxima pluralitat d'actors 
del sector públic, privat i socials. 
 
2- Presentació Informe Salut 

Carme Borrell presenta l'informe "La salut a Barcelona 2014" realitzat per l'Agència de Salut Pública, on 
es presenten les principals dades referents als determinants de la salut a Barcelona: situació 
sociodemogràfica, entorn econòmic, atur i temporalitat de l'ocupació, qualitat de l'aire, malalties 
transmissibles, salut sexual i reproductiva, esperança de vida i mortalitat; així com una anàlisi de les 
desigualtats en salut a la ciutat. 
  
Conclusions: Es constata que els quatre barris de Ciutat Vella es troben entre els 18 barris amb pitjors 
indicadors de salut. Es manté la tendència a l'alça de l'esperança de vida. Es mantenen els problemes 
respecte la qualitat de l'aire.  
 
S'adjunta la presentació en power point.  
 
Aportacions de les persones assistents:   

- Montserrat Pineda (Creación Positiva) planteja la necessitat de comptar amb l'expertesa de les 
entitats per enriquir el diagnòstic amb coneixements més qualitatius i sobre el terreny. Pregunta 
també com es materialitzarà en polítiques concretes el problema de les desigualtats en salut. 

 
3- Explicació noves línies en matèria de salut pel nou PAD-PAM 

Gemma Tarafa informa que el proper consell de salut serà monogràfic sobre el PAM.  
 
Des el Comissionat de salut es plantegen 4 línies estratègiques:  

a) Disminuir les desigualtats en salut, enfocant-se prioritàriament als 18 barris amb pitjors 
indicadors:  

I. Promoure el programa Salut als barris, sobretot als barris on no existeix.  
II. Promoure la salut a totes les polítiques, com un element transversal. Impulsar 

Observatori de salut i qualitat de vida per avaluar les polítiques municipals.   
b) Garantir la sanitat pública universal 

I. Treballar en la relació entre la primària i la comunitària, el model sanitari i les 
externalitzacions. 

II. Millora d'equipaments de salut: Nou pla d'equipaments 2016-23. Es vol que aquest pla 
es pugui discutir als consells de salut.     

c) Reforçar la salut mental, entenent que probablement és l'àmbit amb més carències:  
I. Elaboració d'un Pla de salut mental aterrat al territori i que compti amb tots els serveis i 

iniciatives que hi ha actualment. Primera taula de treball amb els agents de salut mental i 
posteriorment es crearà una taula amb participació de barris i districtes.  

d) Millora de la participació en la salut en els diferents nivells: consells de salut, salut comunitària, 
territori, etc.  

 
Altres actuacions previstes destacables serien l'elaboració del nou Pla de drogues durant 2016 (de 
moment s'està preparant l'avaluació del pla vigent), el reforç a la salut sexual i reproductiva i l'actuació 
enfront la contaminació de l'aire (ja s'ha creat un grup de treball estable amb la participació de medi 
ambient, mobilitat i salut).  
 
Aportacions de les persones assistents: 

- Pep Dalmau (GENAB): la contaminació de l'aire no és només un problema de mobilitat sinó 
també de residus i organoclorats. I que la soledat ha de ser un problema a tenir en compte en el 
pla de salut.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

4- Balanç conveni Consorci Sanitari de Barcelona (Ajuntament de Barcelona) - Generalitat 
El Consorci de Salut presenta el balanç del conveni entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci 
Sanitari de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a la millora de la qualitat de la xarxa sanitària del 
Districte de Ciutat Vella 2008-2015.  
 

- Respecte l'atenció primària: s'han remodelat admissions i consultes del CAP de Casc Antic. En 
el futur es vol valorar si és possible créixer.  

- Respecte l'atenció especialitzada: renovació instal·lacions de l'Hospital del Mar, falta finalitzar 
l'actual fase de les obres. 

 
S'adjunta la presentació en power point.  
 
Aportacions de les persones assistents: 

- Marcel·la Güell (AVV- Casc Antic): hi ha problemes amb els serveis sanitaris, especialment per 
les persones amb problemes de mobilitat: esperes, necessitat d'anar amunt i avall... tambe 
problema de falta d’accessibilitat dels habitatges en general.  

- Montse Badia (GENAB): problemes amb el CAP de Casc Antic. No té ventilació ni llum, dificultats 
amb obstetrícia i ginecologia. En general també hi ha el problema que encara que millorin els 
equipaments disminueix el personal sanitari.  

 
Respostes:  
Gemma Tarafa:  

- Es vol treballar el vincle entre l'àmbit sanitari, el sociosanitari i serveis socials. De moment s'està 
fent un mapa de tots els actors en temes de salut (públics, entitats, sociosanitaris i sanitaris).  

- Respecte els equipaments s'està avaluant el què s'ha fet i el que manca i detectant les 
necessitats de cada districte per poder després prioritzar.  

 
Mireia Boixadera (SAP Litoral- ICS): a l'hora de cobrir el personal que es jubila es té en compte la 
càrrega de feina. A Barcelona és de les més baixes. Però a Ciutat Vella hi ha molta població itinerant -
sobretot a l'estiu- que cal sumar a la població assignada i pot allargar les esperes.  
 
5- Reformulació del Consell de Salut 

S'explica que es vol millorar el funcionament dels Consells de salut i es demana que s'assenyalin els 
elements que funcionen bé i les qüestions a millorar.  
 
Aportacions i propostes de les persones assistents: 

- Als consells hi ha més tècnics que veïns, ha disminuït la participació al llarg del temps. Queda 
llunyà i no s'acaba de saber perquè serveix.  

- Ha de quedar més clar de què serveix el que es discuteix al consell: arriba a algun lloc? 
- En general és molt informatiu i hi ha poc intercanvi i participació real.  
- Hi ha entitats més de l'àmbit sanitari i altres més de salut en general, a vegades es centra tot 

molt en allò sanitari i és massa especialitzat.  
- Treballar més la convocatòria: temes més concrets i col·lectius específics. Per exemple, treballar 

els temes clau que han aparegut a l'Informe de salut (conductes de risc en les pràctiques 
sexuals, per ex), convidant ad hoc a actors que hi puguin estar interessats (IES, per ex). 

- És important treballar els temes més enllà de la medicalització, reforçar l'enfocament comunitari.  
- Incloure a l'ordre del dia temes d’interès per les entitats, projectes, etc. Ajudar a que es conegui 

el que hi ha. Demanar a les entitats propostes.  
- Tornar a implicar el teixit social. Escoltar més a les entitats del territori.  
- Proposta d'abordar la qüestió de la medicalització, combinant diferents perspectives (serveis, 

entitats, etc.).  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

- Cal que els consells combinin dues dimensions: la coordinació de serveis (públics i d'entitats, 
que a vegades és excessivament protagonista dels consells), i la participació, en la qual els 
serveis i administracions han de poder escoltar a veïnat i entitats.  

- Caldria acostar-se als casals de la gent gran per recollir problemàtiques. En general, pensar 
mecanismes per acostar-se a la població que no vindrà a un consell de salut.  

- La convocatòria s'ha de fer amb més temps i caldria un calendari de planificació a mig termini.  
 
Regidora: planteja algunes línies de millora: 

- Fer sessions monogràfiques sobre un tema (per ex prevenció). Treballar més enllà dels consells 
per preparar els debats i fer-ne el seguiment.   

- Recuperar a més entitats de cara al proper consell. Demanar que es proposin punts per l'ordre 
del dia.  

- Si hi ha consens es podria valorar que les entitats exposessin algun punt.  
- Importància de calendaritzar els debats en el marc de processos de ciutat (per ex., quan s'està 

elaborant el pla de drogues, o el pla de salut mental) per a que el que es parli es pugui recollir.  
 
Gemma Tarafa: planteja que els consells de salut han de ser espais de construcció col·lectiva de la salut 
i la sanitat que volem, així com de rendició de comptes.  
 
 
6- Torn obert de Paraules 

No es demanen paraules i es tanca la sessió.  
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