
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

S’inicia la sessió a les 18.30h 

 

Participants:  

 

Anna Lliuró (Consellera Municipal de Govern del  Districte Ciutat Vella), Agustín Beneyte Mayor 
(Conseller PPC), Cristina Iniesta ( Delegada de Salut i Presidenta Agència de Salut Pública de 
BCN) , Sofía Ferré (Consorci Sanitari de Barcelona), Pilar Solanes (Direcció de Salut Ajuntament 
de BCN),  Maribel Pasarin (ASPB), Mª Alba Coca (Urgències Peracamps), Jordi Borda (Up i B), 
Daniel Pio  (PSC)  Teresa Picazo (AAVV Casc Antic), Cristina Rodriguez (Col·legi de Farmacèutics) 
Natàlia Sagarra (ASPB), Carmen Cortina (ASPB), Marcela Güell (FAUB), Jaume Estany i Ricart 
(Consorci Sanitari Parc Pere Virgili).   Clara Santamaria (Institut Municipal de Discapacitats), 
Yolanda Fresnillo (Fundació Tot Raval), Elena Adan (CAS Lluis Companys Creu Roja Barcelona),  
Natàlia Sagarra i Carmen Cortina (ASPB), Sandra Calisto (Taller de Músics i Banc del Temps del 
Raval) ,  Enrique Mena (ACV Carrer de la Cera), Salvador Trojaola (Ass. Comerciants Nou de la 
Rambla) Eduardo de la Vega  ( As. Amics de l’Arc del Teatre), Germà Leon (AAVV Arc del Teatre) 
, Mercedes Costa (veïna barri del Raval) Assumpció Sala i Figul (Hospital del Mar/ PASSIR) 
Esperanza Gonzalez (Hospital del Mar/CSMIJ Ciutat Vella), Alejandro Fernàndez (Creu Roja), 
Maite Roca (AIPCC i AVC La Taula del Raval) Maria Mas  (AAVV Casc Antic) , José Manuel 
Cabrera (Comunitat Propietaris Guardias) J. Maria Riquelme (Coordinadora Veïns Casc Antic) 
Mª Rosa Jordana Mateu,  Rubèn Tosoni (ACATHI), Domingo Pérez (Centre cívic Drassanes), 
Esperança Busquets (Tècnica de barri del Raval)  Esperança Hoste (Tècnica Serveis a les 
Persones i al Territori). 
 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Presideix la Consellera Sra. Anna Lliuró. En la seva intervenció inicial dóna la benvinguda als 

assistents i expressa que la sessió d’avui s’ha obert la convocatòria per informar i presentar als 

veïns i veïnes l’únic punt del l’ordre del dia: 

 

 

1- Reordenació dels equipaments de Salut. 

2- Torn obert de paraules. 

 

1 – La Sra. Cristina Iniesta (Delegada de Salut i Presidenta Agència de Salut Pública de Barcelona 

) fa un repàs de les actuacions 2008-2015 i explica com es proposa desenvolupar la reordenació 
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dels equipaments de salut, per tal de poder donar una millor resposta a les necessitats i 

guanyar espais per millorar l’atenció i el confort dels pacients en totes les línies assistencials. 

Concretament es guanya 1.500 metres quadrats de nous equipaments de salut a Ciutat Vella. 

No ha estat un tema fàcil, pendent des de fa anys amb la complexitat de poder trobar espais 

grans on poder ubicar els nous serveis. 

 

Passa la paraula a Sofia Ferrer (Consorci Sanitari de Barcelona), que presenta un document 

gràfic que recull els serveis implicats, els operadors de cada servei i les noves ubicacions. 

Es tracta de reubicacions per una millora,  no d’instal·lació de nous serveis. 

El procés que consta de dues fases i el seu calendari que s’anirà desenvolupant al llarg dels anys 

2015 – 2016.  

 

2 – Després de les exposicions s’obre el torn de paraules. 

 

 Ass. De l’Arc del Teatre (Sr. Eduardo),  Sr. J. Maria Peri (Veí de Sant Oleguer), Sr. 

Salvador (Nou de la Rambla) 

Exposen que no estan d’acord amb la proposta de la nova ubicació de la sala Baluard. 

Reconeixen que fan una bona tasca, però tenen moltes reticències a aquest canvi. Plantegen 

que els veïns tindran moltes molèsties per aquest servei. Demanen saber per on passaran les 

ambulàncies. 

També exposa la possibilitat del trasllat de la sala a Poble Sec, a una zona on hi ha un 

magatzems sense activitat. 

 

 Sra. Maria Mas (AAVV Casc Antic) i Sra. Teresa 

Pregunta per l’actual local del CSMIJ i deixa constància de la manca de personal. També exposa 

que històricament la reivindicació era de que cada districte tingues equipaments especialitzats 

per atendre determinats temes com els consums de tòxics.  

Aprofiten també altres veïns per exposar altre tema que preocupa  que és  la proliferació de 

locals de consum de cànnabis, la seva regulació i control. 

 

S’obre un bloc de respostes per part de la Sra. Iniesta: 

 El tema d’avui és la reordenació dels equipaments de salut a Ciutat Vella, no es parlarà 

de professionals. La plantilla de l’ICS Casc Antic va en funció de la població atesa, com a 

altres territoris. 

 El trasllat a Poble Sec és inviable atès que territorialment és altre districte. 

 Referent al tema que presenta menys acceptació és el trasllat de la Sala Baluard. Explica 

que a tota Barcelona hi ha 15 sales similars encara que de diferents modalitats. Per 
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exemple al Fòrum n’hi ha una que comparteix edifici amb altres serveis i no hi ha hagut 

cap problema.  

S’entén que els veïns estiguin preocupats, però és voluntat de tots fer-ho be. El districte 

ha estat cercant altres ubicacions  per minimitzar els possibles efectes negatius per tal 

no provoqui cap molèstia al veïnat. El districte, es compromet a continuar aquesta 

tasca. Des de aquest govern mai es va plantejar tancar la sala sinó traslladar-la en un 

entorn soci-sanitari i és el que es vol aconseguir. 

Altre tema important que es vol aconseguir, és que el centre de salut mental per infants 

i per adults estiguin integrats a un equipament sanitari d’Atenció Primària. 

 

 En quan al tema als locals cannàbics s’han fet inspeccions i tancats aquells locals que no 

complien amb la normativa, hi ha un compromís tant de districte, com d’Ajuntament de 

Barcelona amb tots els grups polítics de la seva regulació. 

 

Seguidament hi ha la intervenció de veïns i representants d’entitats del districte: 

 

 Sr Roberto de l’Ass. ACATHI. 

Pregunta en quina fase estem del projecte. Si s’està a temps de fer aportacions. 

 Sr Josep Mª del barri  Gòtic. 

S’ha parlat d’un projecte d’ampliació de 1.500 metres quadrats d’equipaments, pregunta si es 

podrà garantir ampliació i/o manteniment de la dotació des professionals sanitaris actuals. 

 

Novament des de la taula dels experts de salut,  es passa a donar resposta: 

 

 Respecte al projecte avui s’està fent la presentació del projecte definitiu a nivell de 

districte en aquest consell de salut. Considerem per la gran complexitat que ha tingut es 

considera un tema tancat,  per tant es poden fer aportacions de suggerències però no 

al·legacions. 

 En quan a la dotació de personal sempre va lligat al nombre d’usuaris potencials lligat al 

cens. 

 

 

La Sra. Anna Lliuró Consellera de Govern del Districte de Ciutat Vella, explica que és voluntat 

del Districte seguir informant de l’evolució del projecte als diferents espais participatius i una 

vegada la s’ha donat resposta als diferents blocs de preguntes, es dona per acabada la sessió a 

les 20:43 hores. 
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