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ACTA CONSELL SECTORIAL  DE SALUT DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 
Data: 9 de maig de 2016 
Hora: 18 h 
Lloc: Seu Districte Eixample 
 
 
 
PERSONES ASSISTENTS 
 

Eulàlia Corbella Consellera Salut Districte que actua com a Presidenta del Consell 

Montserrat Casamitjana Adjunta a la Direcció dels Sectors Sanitaris Ciutat Vella, Eixample, 
Gràcia i Sant Martí   

Francesc Centrich  Responsable Laboratori, Agència Salut Pública Barcelona  

Maribel Ujeda Secretària Consell Salut 

 

M Lluïsa Longan Vicepresidenta associativa i Coordinadora AAVV de l’Eixample 

 

Isabel Pallejà Consellera Municipal de CiU 

Laia Canet Consellera Municipal de CiU 

Pedro Juan Sánchez Conseller Municipal de C’s 

Joaquim Asensio Consell Municipal d’ERC-AM 

 
 
 

SERVEIS SANITARIS I DE SALUT 

 
ÀREES BÀSIQUES DE SALUT CÀRREC / SERVEI 

Belen Enfedaque  Directora del SAP Esquerra de Bcn i Directora Assistencial de Bcn 

Cristina Carbonell Directora EAP 2B EAP Via Roma 

Josep Miquel Llovet Director EAP  2D EAP Universitat 

Mercè Guarch Adjunta d'infermeria 2D EAP Universitat 

Elisenda Sant  Directora  2E EAP Casanova 

Adolfo Osta Equip directiu EAP PG. Sant Joan- Carles I 

Natalia Riera Directora ABS S: Família Consorci sanitari integral (CSI) 

Carlos Romero Comunitària EAP Gaudí 

Toni López Adjunt infermeria EAP Dreta Eixample 

 
ATENCIÓ HOSPITALÀRIA  CÀRREC / SERVEI 

Jordi Vilardell Comunicació  Hospital Clínic 

Daniel Rodríguez Gerent Hospital Dos de Maig 

Mar Lluch Gestió  procés atenció hospitalària - Hospital Dos de Maig 

 
SALUT MENTAL CÀRREC / SERVEI 

Tina Ureña CSMA- SCR Dreta. Centre de psicoteràpia de Barcelona 

 
FARMÀCIES CÀRREC / SERVEI 

Francisca Aranzana Vocal Col·legi de farmacèutics de Barcelona 

Emilio Moliner COFB 

Eugeni Fors COFB 
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ENTITATS 

 
NOM ENTITAT / GRUP 

Anna M Rovira Ass. catalana afectats fibromiàlgia 

Inmaculada Fernández Ass. Familiars Alzheimer Barcelona- AFAB 

Teresa Sanz AVV Fort PIenc 

Albert Ferrís CAPS 

Maite Cayuela Fundació Aroa 

Montserrat Domenech Grup AGATA 

M. Àngels Sahuquillo Ressorgir  

Eduard Tàpias CIPAIS 

Montse Gavaldà ACCU Catalunya- Ass malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa 

Ángeles Roca  ACCU Catalunya- Ass malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa 

M. Eugènia Sánchez Tancada Clínic / AVV Esquerra de l’Eixample 

Ignasi Vidal JNC 

 
 
 
 
ORDRE DEL DIA 

 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior  
 

2. Programa de cribratge de càncer colorectal al districte de l’Eixample, a càrrec de Dra Andrea 

Buron, Oficina Tècnica de Barcelona,  i  Eugeni Fors , Col·legi de Farmacèutics. 
 

3. Informacions generals i de les comissions de seguiment. 
 

4. Pla d’equipaments 2016-2023, a càrrec de Montserrat Casamitjana, Consorci Sanitari de 

Barcelona  
 

5. Retorn del  PAD (Programa d’actuació del Districte ) de Salut, a càrrec d’Eulàlia Corbella, 

Consellera de Salut del Districte.  
 

6. Renovació vicepresidència associativa del Consell de Salut 

 

7. Renovació de la  Comissió de Seguiment del Consell de Salut 

 
8. Precs i preguntes 

 
 
 
DOCUMENTACIÓ LLIURADA  
 
 Ordre del dia i acta consell 23 de novembre de 2015, enviades per correu electrònic 
 Actuacions PAD Salut, Districte Eixample,  
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ACTA DEL CONSELL   
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

S’aprova l’acta del consell del 23 de novembre del 2015 
 
 

2. Programa de cribratge de càncer colorectal al districte de l’Eixample 

 

 Fa la presentació la Dra Andrea Buron, de l’Oficina Tècnica de Barcelona. El programa de 

prevenció de càncer de colon es va explicar en aquest Consell al 2009 quan es va iniciar la 

prova pilot  a l’àrea de l’Esquerra de l’Eixample. Ara s’inicia l’ampliació del programa a la 

zona de la Dreta. 

 

Incidència: el càncer de colorectal ocupa el primer lloc en nombre de persones amb càncer 

a Catalunya i el segon lloc en mortalitat, darrera del càncer de pulmó.  

Es coneix molt bé la història natural d’aquest càncer i per això es pot fer detecció precoç; la 

supervivència a l’estadi 1 és del 85-90% i a l’estadi IV de menys del 5% 

 

L’objectiu general del programa és reduir la mortalitat i la incidència per càncer de còlon i de 

recte a la ciutat de Barcelona. 

I els objectius específics: reduir el nombre de casos de CCR diagnosticats en estadis 

avançats i  

detectar i tractar adequadament les lesions precursores de CCR. 

 

Els eixos bàsics del programa són:  

.Població diana: Homes i dones de 50 a 69 anys de Barcelona 

.Prova de cribratge: Test de sang oculta en femta immunològic 

.Prova de confirmació diagnòstica: colonoscòpia 

.Periodicitat: cada 2 anys 

.Oficina Tècnica conjunta: Hospital Clínic & Hospital del Mar 

.Paper actiu de les Oficines de Farmàcia 

.Implicació de l’Atenció Primària 

 

 

El programa es va iniciar al 2009 a la zona Esquerra de Barcelona i Litoral. Es fan rondes 

bianuals, de forma que en aquestes zones s’està fent la quarta ronda. Al setembre es farà 

l’ampliació a dues AIS (Àrees Integrals Sanitàries): Nord i Dreta  (inclou Dreta Eixample) 

 

S’explica el funcionament del programa i el cronograma per aquesta zona; durant el 2016 es 

realitzarà el cribratge a les ABS 2H-Passeig Sant Joan; 2G-Dreta Eixample; 2J- 

Monumental; 2I Sagrada Família;  i 2K- Gaudí. 

 

A nivell de resultats: la taxa de participació a l’Esquerra de l’Eixample és del 40-49 %  

 

 

 L’Eugeni Fors (Col.legi farmacèutics de Barcelona), explica la participació de les farmàcies 

comunitàries de l’Eixample en aquest programa. 

La participació de les farmàcies és pionera a Europa i a l’Estat  espanyol; l’acollida ha estat 

molt bona i a l’Eixample estan participant un 84 % de les farmàcies (159 de 189) 
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Es valora que aquesta participació ha fet que els resultats del programa millorin, ja que la 

població ho té més fàcil per participar. 

El procediment per participar en el programa és que la persona usuària rep una carta de 

l’hospital on s’explica el programa i s’indiquen les farmàcies col·laboradores. 

La farmàcia s’encarrega de verificar les dades de la persona usuària; dóna el Kit per fer la 

recollida de la mostra  de femta i les indicacions oportunes; recull la mostra i l’envia al 

laboratori d’anàlisis. 

A partir d’aquí, el laboratori envia els resultats a l’hospital, que es posa en contacte amb la 

persona per donar els resultats.  

 

La Montse Casamitjana (Consorci Sanitari de Barcelona), explica que aquest és un programa 

complex basat en una bona organització, una bona vessat tècnica i una bona informació. Per 

això, a Barcelona, es va fer una prova pilota a l’Àrea de l’Esquerra i Litoral  i quan s’ha validat el 

funcionament i procediment s’ha implementat a la Dreta i a la resta de Barcelona 

 

L’Andrea Buron explica que s’ofereixen a fer xerrades informatives a demanda per fer més 

difusió del projecte.  

 

 

3. Informacions generals i de les comissions de seguiment. 

 

L’Eulàlia Corbella, consellera de salut del Districte,  explica que s’ha creat una comissió de 

seguiment del CAP Manso, arrel del malestar existent en relació a diferents temes: reforma 

atenció especialitzada; Hospital Sagrat Cor....  

A la Comissió hi participen representants de diferents entitats afectades, l’ICS, el Consorci 

Sanitari de Barcelona i el Districte de l’Eixample,  i l’objectiu de la mateixa, plantejada amb una 

durada de mig-llarg termini, és fer el seguiment amb els agents implicats dels temes que es 

vagin plantejant per millorar el serveis sanitaris vinculats al CAP Manso. 

Fins ara s’han fet dues reunions: a la primera l’ICS va presentar les  dades d’atenció 

especialitzada (dades d’atenció i demores per especialitats), els serveis que presta el  CAP 

Manso, i informació sobre ràtios de professionals i atenció. A la segona reunió es van 

actualitzar les dades, es van presentar propostes de futur del CAP Manso i es va acordar crear 

una subcomissió per tractar temes operatius de coordinació i assistència, amb l’Hospital Sagrat 

Cor.  

 

Belén Enfedaque , directora del SAP Esquerra de Bcn, explica que les dades de demora són 

molt canviants. Pel que fa a traumatologia, que era l’especialitat on hi havia més llistes 

d’espera, explica que, en aquests moment es té un nou traumatòleg i en 15 dies s’incorporaran 

dos mes, amb la qual cosa s’estan disminuint les dades de demora: en aquests moments 

s’estan donat hores per a finals de maig, amb un traumatòleg  i per a principis de juliol per a 

l’altre. 

També vol posar en valor el treball de coordinació que s’està fent entre l’atenció primària i 

l’especialitzada. 

 

L’Eulàlia Corbella, explica que, un dels aspectes importants de la comissió de seguiment, és 

pensar el projecte Manso. 
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4. Pla d’equipaments 2016-2023 

La Montserrat Casamitjana, Consorci Sanitari de Barcelona, presenta el nou 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 2016-2023. 
 
El nou conveni té com a eix vertebrador la reducció de les desigualtats en salut, la millora de 
l’accessibilitat, qualitat i confort dels serveis a la ciutadania, la integració i la coordinació 
sanitària i comunitària 
 
Els principis són:  
. Continuar i ampliar la modernització i la millora d’infraestructures sanitàries ja iniciades en els 
convenis Generalitat – Ajuntament 2004 i 2008-2015. 
. Prioritzar les intervencions dels d’àmbits territorials amb majors necessitats socials i 
desigualtats en salut. 
. Reforçar la provisió pública de l’atenció sanitària especialment en les línies assistencials amb 
menys presència d’entitats públiques. 
. Planificar a mig i llarg termini tenint en compte les projeccions de la població i els plans 
urbanístics de la ciutat. 
. Incorporar les millores d’infraestructures en addicions com una de les vies d’avenç cap al nou 
model d’atenció integral a la salut mental i addicions. 
. Renovar els equipaments tecnològics. 
 
Les intervencions previstes a l’Eixample són:  
. Nou CAP Fort Pienc: nova construcció en  substitució del CAP Carles I i CAP PG Sant Joan. 
La previsió és que s’ubiqui al solar del Bingo Billares (Granvia 724). En aquests moments està 
en fase d’estudi amb el Districte i Ecologia Urbana, ja que cal un canvi de qualificació 
urbanística de 6 (zona verda) a 7 (equipament) 
. CSMA Dreta Eixample: actualment ubicat al Passatge Vilaret en un espai molt petit i amb 
deficiències. S’està treballant la possibilitat d’ubicar-lo al CAP S. Família que disposa 
d’aproximadament 1000 m2 a la 3a planta.  
.CAP Manso: nova unitat de radiodiagnòstic. En aquests moments està en fase de licitació i es 
preveu que pugui estar en funcionament a finals del 4rt trimestre del 2016. 
. Nous centres de salut mental comunitària CSMA Esquerra Eixample i CSMIJ Eixample: 
canvi ubicació i trasllat al CAP Manso o a algun altre espai. 
. Hospital Clínic: constitució d’una comissió formal entre l’Ajuntament de Barcelona, Salut i, si 
cal,  Diputació Bcn per abordar el futur Clínic i espais. Degut que, tot i la disponibilitat del nou 
edifici del c/ Provença, no hi ha inversió disponible,   s’estan estudiant possibilitats a l’entorn de 
l’Escola Industrial 
. Hospital Dos de Maig: en estudi alternatives assistencials i estructurals futures. 
 
L’Albert Ferrís, CAPS,  demana, en relació a l’Hospital Clínic, pel conveni 2008-2015. La 
Montse Casamitjana explica que ja es va presentar a l’anterior Consell de Salut: en el període 
2008-2015 no va haver finançament. A part d’això, però, es donava la circumstància que el 
projecte de nou centre en la superfície recuperada, requeria una inversió molt cara per tot el 
tema de connexions soterrades amb el Clínic. 
 
L’Eugènia Sánchez, Tancada Clínic, explica que hi ha una comissió de seguiment amb el Dtor  
Campistol , Director Mèdic de l’Hospital Clínic.  
El que s’ha conegut per la premsa és que a l’Escola Industrial aniria BarnaClínic i valora que 
s’hauria d’aclarir aquest tema, ja que l’Escola Industrial també és un equipament públic.  
La Montse Casamitjana respon que s’estan fent converses però que encara no hi ha res.  
El Jordi Vilardell, Comunicació Hospital Clínic, manifesta la voluntat del Clínic de parlar-ne 
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5. Retorn del  PAD (Programa d’actuació del Districte ) de Salut.  

L’Eulàlia Corbella explica que durant aquests mesos s’han realitzat dos debats participatius al 
Districte, un de salut i un de salut comunitària, ampliant-se les propostes inicials del PAD. 
 
Les quatre  línies d’actuació son: 
. Construir un nou CAP al Fort Pienc o a la Dreta amb servei de pediatria. 
. Dur a terme accions conjuntes entre els diversos CAP i desenvolupar projectes d’accions de salut 
comunitària. 
. Promoure el projecte “Districte Saludable”. 
. Crear nous mecanismes de participació amb capacitat decisòria de la ciutadania en l’àmbit de la 
salut, com les comissions de seguiment d’àmbit de barri o per temàtiques vinculades al Consell de 
Salut.  
 
En relació als projectes comunitaris, la M. Lluïsa Longan, AVV S. Família, explica que el projecte de 
menjador social i hort de Can Roger ha estat proposat per l’Eixample per Medalla d’Honor de la 
Ciutat. Aquest és un exemple de projecte resultant de l’acció comunitària al barri i diu que és un 
orgull rebre la medalla d’honor per totes les persones voluntàries que hi treballen i les entitats i 
agents que hi són al darrera  
Convida a visitar-lo qualsevol dimarts o dijous 
 
 

6. Renovació vicepresidència associativa del Consell de Salut 

La Maribel Ujeda, secretària del Consell, explica que, tal i com es va explicar a l’anterior 
consell,  avui s’ha de renovar la figura de la Vicepresidència Associativa que actualment ocupa 
la M. Lluïsa Longan i que té com a rol i funció principal la relació i coordinació amb la resta 
d’entitats del Consell i especialment amb les d’àmbit territorial, com les Associacions de Veïns i 
Veïnes, i vehicular les propostes que se’n derivin amb el Districte, el CSB i l’Agència de salut, 
en les dues direccions.  
 
Vist que no s’ha presentat cap proposta, i comptant amb l’acord per part de les entitats 
presents, es ratifica a la M. Lluïsa Longan com a Vicepresidenta Associativa del Consell.  
 
La M. Lluïsa Longan es posa a disposició de les entitats par recollir les seves inquietuds i 
propostes  
 
 

7. Renovació de la  Comissió de Seguiment del Consell de Salut 

 

Pel que fa a la comissió de seguiment, formada per entitats del Consell de Salut, la 

vicepresidència associativa, el Consorci Sanitari de Barcelona, l’Agència de Salut Pública de 

Barcelona i el Districte, i que té com a funció principal fer seguiment i proposta dels temes 

tractats i dels acords presos als Consells de Salut, per tal d’incrementar l’operativitat d’aquests, 

es planteja la seva renovació, per tal de donar opció a ampliar-la i que s’incorporin noves 

entitats.  

 

De les entitats actuals manifesten la voluntat de continuar: CIPAIS, Ass Familiars Alzheimer 

Barcelonai CAP. 

Així mateix entitats que estarien interessades en afegir-s’hi i que serien : Ressorgir, Fundació 

Aroa, ACAB i AVV Esquerra.  

S’acorda que aquestes confirmaran per mail a la Maribel Ujeda la proposta de participació en la 

Comissió de Seguiment. 

 
 
 
Sense més temes, finalitza la sessió. 


