
 
 
 
 

 
 
 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

CONSELL DE SALUT 25/05/2017 
Pati Llimona c. Regomir 3  
18:30h. 
 
Assistents: Natàlia Martínez (Consellera Dt. C. Vella); Sofia Ferrer (C.S.B Dreta Litoral); Pilar 

Solanes (Directora departament Salut Aj. BCN); Myriam Oualit (Dept. Salut Aj. BCN); Vanessa 

Puig (ASPB); Julia Barea (C’s); Elisabet Jiménez (PP); Enric Mena (Taula Raval); Marcela Güell 

(AVV Casc Antic); Imma Bernabeu (col·legi farmacèutics); MCarme Sabater (CUS); Natalia 

Sagarra ( ASPB); Núria Calzada (ASPB); Jossie Rocafort (EAMISS); Aurora Martínez (Comunitat 

veïns Ps. Mercantil 2); Mireia Boixadera (ICS); José Marmol (ICS); José M. Bordas (CAP Gòtic); 

Teresa Caja (Ass. Comerciants C/Avinyó); Teresa Picazo (AVV Barri Gòtic); Cristian Llàcer (CAP 

Casc Antic); Mònica Espelt (CAP Casc Antic); Francisco Blázquez (Alejop); Anna Romagosa (CAP 

Raval Nord); Thais Torelló (CAP Raval Nord); Anna Morancho (Dte. C.Vella) 

 

S’excusen: Eva Alfama (Consellera de Salut Dt. C. Vella), Esther Lobo (PSSJD). 

 
Desenvolupament de la Sessió: 
Presideix la consellera Natàlia Martínez. En la seva intervenció inicial dóna la benvinguda als 
assistents i exposa el següent ordre del dia: 

 
 

1. Les urgències d’atenció primària a Ciutat Vella. 
 

2. Valoració posada en marxa CUAP Peracamps. 
 

3. Actualització del calendari d’obres dels equipaments de salut. 
 

4. Presentació de l’estudi de valoració de l’impacte del soroll procedent d’activitats 
relacionades amb l’oci nocturn sobre la salut de les persones a Ciutat Vella. 

 
5. Precs i preguntes. 

 
Abans de començar amb l’ordre del dia la Natàlia Martínez excusa l’absència de la consellera 

Eva Alfama i explica el procés en que es troba l’elecció de la vicepresidència del Consell. S’han 

presentat dos candidats, l’Enric Mena de la Taula del Raval i la Teresa Picazo de l’AVV del 

Gòtic. Es convocarà a totes les entitats membres del Consell de Salut el dia 13 de juny a les 18h 

al Pati Llimona per fer-ne l’elecció. 

 

1. Les urgències d’atenció primària a Ciutat Vella. 
2. Valoració posada en marxa CUAP Peracamps. 

A càrrec de Sofia Ferrer (Consorci Sanitari de Barcelona). 

S’exposa un document sobre les urgències al districte de Ciutat Vella i l’activitat al CUAP 
Peracamps que s’adjunta a la present acta. 



 
 
 
 

 
 
 

 

Districte de Ciutat Vella 

 
La distribució de les urgències per part dels residents del districte segons el barri mostra que 
s’utilitzen els equipaments de més proximitat. S’indica que el 60% de les urgències s’atenen a 
l’Hospital del Mar, moltes de les quals es podrien resoldre als CAPs.  
 
Durant el 2016 les visites al CUAP van disminuir un 1,9%. Les urgències que es van atendre 
principalment al CUAP eren les catalogades com de nivell 4, que comprenen problemàtiques 
que es podrien demorar fins a assistir al CAP. 
 
La Natàlia Martínez exposa que des del districte són conscients que cal millorar la senyalització 
fins a la nova ubicació del CUAP. La setmana vinent es farà el marcatge al terra de l’antiga 
ubicació a la nova. La senyalització vertical ja ha estat aprovada i es troba pendent 
d’instal·lació.  
 

- La Teresa Caja (Ass. Comerciants C/Avinyó) exposa que considera que el districte ha 
guanyat amb el nou equipament del CUAP.  

 
- La Teresa Picazo (AVV Gòtic) explica que ha a l’AVV del Gòtic han arribat algunes 

queixes no relacionades amb el servei al CUAP sinó amb la infraestructura. Les 
ambulàncies tenen problemes per accedir i no hi ha cap marquesina que pugui cobrir 
de la pluja quan s’accedeix del CUAP a l’ambulància. Pregunta com es valora que el 
número d’urgències ateses sigui tan elevat. 
 
La Sofia Ferrer respon que es principalment un aspecte cultural, que hi ha molt abús 
de les urgències quan la majoria podrien ser ateses al CAP. No és un problema exclusiu 
de Ciutat Vella, és un problema general. 
 
La Natàlia Martínez explica que està en estudi la possibilitat d’habilitar una 
marquesina, però podria ser incompatible amb la normativa de paisatge urbà. Es 
donarà una resposta al proper Consell de Salut. Respecte les ambulàncies, s’estan 
valorant els accessos per assegurar la millor mobilitat així com el menor impacte a la 
plaça. El protocol està en proves i se segueix millorant. 

 
- Imma Bernabeu (col·legi farmacèutics) demana si s’ha pogut valorar l’impacte de la 

campanya per vincular les urgències al 061, animant la gent a trucar abans d’anar a un 
centre de salut per a valorar la millor atenció. 
 
Respecte aquesta campanya la Marcela Güell (AVV Casc Antic) valora que caldria fer 
un altre encapçalament al fulletó que es distribueix a les farmàcies. Seria preferible 
que el missatge fos més aviat “Vagi al CAP i si no està obert truqui al 061” enlloc de 
“No vagi al CAP, truqui al 061”. 
 
La Sofia Ferrer respon que es faran arribar aquestes consideracions, i que d’altra 
banda, encara no hi ha una valoració de l’impacte de la campanya.  

 
 

3. Actualització del calendari d’obres dels equipaments de salut. 



 
 
 
 

 
 
 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

Es presenta l’estat actual i el calendari d’obres als equipaments de salut del districte. 

S’adjunta. 

 

La Natàlia Martínez exposa que des del Districte es celebra l’obertura de la 1a fase de 

l’Hospital del Mar. Els dies 20 i 21 de de maig es va celebrar una jornada de portes obertes per 

a veïns, veïnes i persones interessades que es valora molt positivament.  

 

La Sofia Ferrer valora molt positivament els nous equipaments de l’AIS BCN Litoral Mar. 

S’hauran actualitzat tots els serveis d’urgències de l’àrea.  

 

Des dels equips dels CAPs de Raval Nord, Gòtic i Casc Antic es recorda la demanda de la 

necessitat d’un nou espai o de la possibilitat de creixement. 

 

S’explica que la prioritat és el CAP de Raval Nord, pel qual s’està buscant una nova ubicació, i 

tot i que encara no hi ha res tancat hi ha el compromís d’agilitzar el procés. Es recullen les 

demandes de la resta d’equipaments.  

 

Respecte la rehabilitació de l’Edifici Fòrum, s’està desenvolupant el projecte. Ha hagut de sortir 

a concurs i això fa allargar els terminis. Es portarà informació actualitzada pel proper consell.  

 

4. Presentació de l’estudi de valoració de l’impacte del soroll procedent d’activitats 
relacionades amb l’oci nocturn sobre la salut de les persones a Ciutat Vella. 

 

La Natàlia Martínez explica que l’impacte del soroll és un aspecte que preocupa i fins ara no hi 

havia estudis concrets que haguessin estudiat el fenomen, per aquest motiu s’ha fet aquest 

estudi amb l’objectiu de dissenyar mesures d’abordatge. Les característiques del districte fan 

que sigui una problemàtica que afecta la vida diària dels veïns i veïnes, i per això s’ha volgut 

saber quin impacte té en la salut. L’encàrrec de l’estudi es fa en el marc de la revisió i 

elaboració del futur nou Pla d’Usos del Districte amb l’objectiu de tenir en compte les 

recomanacions de l’estudi de cara a la definició dels futurs criteris de regulació. 

 

La Vanessa Puig, de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, exposa un resum de l’estudi, que 

s’adjunta a l’acta.  

 

Sobre un torn de preguntes: 

- L’Enric Mena (Taula del Raval) demana quines mesures es prendran després de 

l’estudi. 

 

- La Teresa Picazo exposa que els veïns i veïnes del Gòtic és una problemàtica que han 

patit molt. Pregunta què es farà des de l’Administració al respecte. Per exemple, com 



 
 
 
 

 
 
 

 

Districte de Ciutat Vella 

es regularan les terrasses? Considera que també caldria debatre sobre la sortida d’aire 

dels aparells de climatització dels locals i el soroll que provoquen. 

 
- La Teresa Caja valora que no és només l’oci nocturn, que hi ha una acumulació de 

soroll durant tot el dia. S’hauria d’eliminar la música que tenen els comerços. 

 

- La Marcela Güell demana quan es plantejaran les noves mesures. Es podria començar 

per cartells demanant silenci o prohibir els monopatins per la nit. A cap carrer del 

districte hi ha senyalitzacions relacionades amb el soroll.  

 
- L’Aurora Martínez (Comunitat veïns Ps. Mercantil 2) exposa que és un problema que 

no tenen perquè patir i que senten que ningú els dona resposta. Truquen a la Guàrdia 

Urbana i presenten queixes a l’ajuntament però se senten abandonats. Han tardat 2 

anys en poder convocar una cita per la mediació. 

 
La Natàlia Martínez respon que des del Districte se n’és conscient que és una problemàtica 

molt complexa i multifactorial i que la solució no és immediata. L’estudi serveix per clarificar la 

situació a Ciutat Vella, marcar zones de risc i zones vulnerables. Calia tenir dades clares per 

fonamentar objectivament les mesures que s’han de desenvolupar.  

 

Explica que s’han intensificat els controls i inspeccions en locals d’oci nocturn. A més dins la 

mesura de govern del Pla de Veïnatge s’ha fet una extensió del pla d’estiu a tot l’any i un dels 

objectius és poder identificar els focus de soroll i fer-ne prevenció.  

 

D’altra banda, el Pla d’Usos podrà contemplar zones acústiques de protecció especial que 

permetin regular i limitar activitats i horaris i definir les característiques dels locals. S’anima als 

presents a incloure propostes al respecte al Pla d’Usos i participar del procés d’elaboració. El 

procés de participació es durà a terme fins el juliol i l’aprovació inicial es portarà a valoració del 

Plenari Municipal a l’octubre.  

 

Respecte les campanyes de promoció del silenci exposa que s’han fet accions concretes però 

que només es veu l’efecte mentre dura la campanya degut també al fet de que gran part de la 

població és flotant i per tant és difícil consolidar dinàmiques. Es pretén posar en marxa 

campanyes més intensives i permanents. 

 

La Vanessa Puig explica que aquestes campanyes són més efectives a districtes com Gràcia ja 

que la gent a la que s’adrecen és majoritàriament resident a Barcelona, mentre que a Ciutat 

Vella, en ésser principalment població flotant és molt més difícil la conscienciació.  

 

 
Es tanca la sessió a les 20:30h. 


