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1.- Presentació 

 
La salut de la població d’una ciutat i els seus habitants depèn de diferents 
factors com  son el treball, l’alimentació, vida saludable, rentes, habitatges en 
condicions, gènere, medi ambient, calen doncs polítiques públiques que puguin 
revertir que els determinants en salut no generen una societat força desigual. 
També, per descomptat comptar amb els equipaments sanitaris públics per 
atendre la població quan aquesta emmalalteix per factors físics i/o psico-socials. 
 
Les condicions de vida, enteses com la suma o desglossament dels diferents 
factors que afecten la salut de les gracienques i graciencs estan bàsicament 
contemplades en el informe  “La Salut a Barcelona 2014”, recentment presentat 
per l’Agència de Salut Pública.  (també presentada al Consell de Salut de Gràcia 
el 30 novembre) 
http://www.aspb.cat/quefem/docs/InformeSalut2014_2010.pdf 
 
La "Comunicació i seguiment del CUAP Gràcia i del CAP Vila de Gràcia" és la 
primera línia d'actuació que volem desenvolupar de la mesura de govern de 
"La salut a Gràcia" que durant els quatre anys de mandat s'anirà dotant de 
noves accions i projectes. Volem que aquesta mesura de govern sigui un dels 
eixos cabdals del nostre mandat i per això entenem la mateixa com una mesura 
en procés i que anirem complimentant durant la resta del mandat amb noves 
línies d'actuació.  
 
 
 
 

http://www.aspb.cat/quefem/docs/InformeSalut2014_2010.pdf


 
 

 
 
 

2.- Determinants de salut 

 
Entre d’altres dades d’interès que tenen a veure amb determinants de salut 
s’apunten aquí alguns, a tall d’exemple: 
 
Sobre envelliment  
En aquest apartat, la Vila està en la franja vermella amb un 56,6% , seguida del 
Camp d’en Grassot i Gràcia Nova amb un 52,1% i Vallcarca i El Penitents amb un 
51,3%.  
 
Persones que viuen soles 
En aquest apartat, dos barris de Gràcia son també en la franja vermella, La Vila i 
Camp d’en Grassot – Gràcia Nova. D’ací les actuacions que en matèria d’atenció 
a la gent gran es te des del districte, amb projectes com Radars que ja arriba ara 
–o està arribant- als barris de Camp d’en Grassot –Gràcia Nova, la Vila, La Salut i 
El Coll.  
 
L’Esperança de vida i la mortalitat  
A Barcelona, l’esperança de vida en 2014 va augmentar a 80,7 anys en els 
homes i 86,6 anys en les dones (79,9 anys en homes i 85,7 en les dones el 2012). 
L’esperança de vida de la població sense estudis és aproximadament 4 anys 
inferior respecte el total. 
 
La diferencia entre els barris també és gran. Mentre el Camp d’en Grassot – 
Gràcia Nova i El Coll son dos barris amb un % per sobre de la mitjana, és a dir 
que son barris amb una bona esperança de vida, en relació al conjunt dels barris 
de Barcelona. La Vila i Vallcarca i els Penitents estan en la franja mitjana, sent el 
barri de la Salut, on l’esperança de vida (81,8%) està per sota de la mitja de la 
ciutat. 
 
Salut mental 
Cal una mirada específica sobre els problemes de la salut mental, que han de ser 
abordats des de la salut pública, de manera que es faciliti la comprensió de les 
múltiples variables que influeixen en el increment del patiment i de les 
dificultats de les persones en els països europeus, marc en el que ens trobem. 
Aquí, sols un apunt per enunciar eixos com son els trastorns de salut mental 
relacionats amb la manca de treball o les addiccions.   
 
La relació de serveis, les entitats que treballen aquestes patologies a Gràcia 
caldrà desenvolupar-ho d’acord amb el desplegament del pla integral d’atenció 



 
 

a les persones amb trastorns mentals i addicions (2014-206 Generalitat de 
Catalunya), properament.  
 
Qualitat de l’aire    
Nivells de Diòxid de nitrogen (NO2)  
Els indicadors mostren que han anat baixant els nivells acumulats al districte de 
Gràcia. Ara bé, junt amb l’Eixample continuen sent els més alts de Barcelona.  
Si el límit mitja anual  estimable és de 40 micrograma per metro cúbic. Gràcia 
està a 52.  
 
Atur  
Els barris de Vallcarca (9,5%) i La Salut (9,3%), tenen un percentatge d’atur per 
sobre de la mitjana d’atur a Barcelona. Mentre El Coll amb un 8,2% és el de 
menys atur, el Camp d’En Grassot (8,7%) i la Vila (8,9%) se situen en la franja 
mitjana. (Dades del Informe la Salut a Barcelona 2014). 
 
Per tal d’afinar encara més, en el coneixement d’alguns dels determinants que 
poden afectar a bosses de població d’alguns barris del districte de Gràcia, el 
plenari del 8 d’octubre passat va aprovar la creació d’un grup de treball per 
identificar i donar respostes, mitjançant un pla de xoc, a mancances de 
condicions indispensables de ciutadans i ciutadanes del districte, sense les quals 
la salut d’aquest segments de població és més vulnerable.  
 
 



 
 

 
 
 

3.- Equipaments sanitaris 

 
Per altre part, durant anys el moviment veïnal del districte de Gràcia ha 
reivindicat uns serveis sanitaris adequats i disposar dels mateixos equipaments 
sanitaris que la resta de districtes de Barcelona, com son tenir el CUAP 24h a 
Gràcia i l’obertura del CAP Vila de Gràcia (Cibeles). (CUAP: Centre d’Urgències 
d’Atenció Primària, model modern i efectiu, amb equip de professionals de 
Primària, amb analítica i radiologia, boxes d’observació, connectats amb 
l’hospital de referència, etc ) 
 
El districte de Gràcia es trobava amb una limitació pel que fa a l’horari d’atenció 
d’urgències.  Avui la iniciativa política de l’equip de govern i d’altres forces 
polítiques del consistori ha afavorit l’acord del Consorci Sanitari de Barcelona i 
l’execució d’una solució perquè els veïns i veïnes de Gràcia puguin disposar d’un 
servei d’atenció primària d’urgències en les mateixes condicions que els 
ciutadans i ciutadanes d’altres àrees de la ciutat.  
 
Aquest servei es concreta en l’obertura fins a les 12h de la nit, de les urgències 
en el Hospital de l’Esperança, amb caràcter provisional, i es passarà a oferir 
servei d’urgències 24 hores en el CAP Larrard quan aquest equipament tingui 
l’espai condicionat, practicant un model sanitari integrat de l’atenció primària i 
de seguiment al malalt crònic. 
 
L’ajuntament de Barcelona també  ha tancat un acord amb el CatSalut per tal de 
desencallar les obres del CAP Vila de Gràcia (Cibeles) que porten anys 
paralitzades. El nou centre d’atenció primària, necessari des del tancament del 
CAP Quevedo, esponjarà  els serveis que va assumir el CAP Pare Claret, acabant 
així amb una llarga espera del veïnatge.  
 
Les dos principals propostes que l’equip de govern portava en el seu programa 
per al districte de Gràcia, en matèria d’equipaments sanitaris, es comencen a 
executar.  



 
 

 
 
 

4.- Proposta. 

 
La Mesura contempla dos elements:  
 

1) Un pla de comunicació al districte, adreçat als professionals, centres 
d’Atenció Primària i usuaris i usuàries de Gràcia, estructurat en dos fases, 
informant-los dels serveis del CUAP que prestarà en primera fase 
l’Hospital de l’Esperança de les 8h a les 12h de la nit i de l’atenció del 
CUAP les 24h en el CAP Larrard quan les obres d’aquest ho permetin.  
 
La informació de la posada en marxa d’aquests serveis a la població del 
districte i en especial dels barris de la zona nord (El Coll, La Salud, 
Vallcarca-Els Penitents) es fonamental.  Els serveis sanitaris que donen 
suport als equips d'atenció primària en les demandes urgents són una 
alternativa als serveis d'urgències hospitalaris. Es tracta d’un model de 
proximitat i destinat a la descongestió de les urgències hospitalàries. 
L’objectiu concret de la mesura és ajudar a la descongestió de les 
urgències hospitalàries des del districte de Gràcia, especialment als de 
l’hospital de Sant Pau i de la Vall d’Hebron. 
 
Informar a les veïnes i veïns, mitjançant un complet pla comunicatiu 
(web, establiments, cartells, bustiada,..) del fet que des d’ara tenen un 
servei d’urgències de proximitat en el seu CAP (Centre d’Atenció 
Primària) o proper,  on poden adreçar-se, a Gràcia, de 8 del matí a 12 de 
la nit i l’any vinent, les 24 hores,  quan es tracta d’una urgència que no 
requereixi ingrés hospitalari. És freqüent que per desconeixença de la 
existència dels serveis de proximitat, s’acabi anant on saps que 
t’atendran. El que succeeix és que això genera col·lapse en les urgències 
hospitalàries.  
 

2) La constitució per part del Consell de Salut del districte d’una Comissió de 
seguiment coordinada amb el CAP Larrard en relació a la posta en marxa 
del serveis d’urgències 24h, primer i en relació als malalts crònics, estudi 
de les patologies, necessitats i funcionament després,  que reportarà en 
el propi Consell de Salut. La posada en marxa dels serveis d’urgències 
24hores (CUAP de Gràcia) en el CAP Larrard estan determinades per la 
finalització de les obres i posta a punt del CAP Vila de Gràcia (Cibeles).  
 
Les obres i seguiment sanitaris referent al CAP Vila de Gràcia es farà des 
d’aquest Consell de Salut.  


