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Acta de la sessió i formulari de 
propostes 

 
 
Dades generals del debat 
 

Títol del 
debat 

Consell de Salut del Districte de les Corts 

Eix 
d’actuació 

Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure 

Àmbit 
territorial 

Ciutat  

Districte  X 

Barri   

 
 
 
Característiques de la sessió 
 

Data de celebració  El dijous 11 de febrer de 2016 

Horari de celebració  19.00 - 21.00 h 

Lloc  Seu del Districte de les Corts 

Àrea del Districte 
organitzadora 

Àrea de Drets Socials - Comissionat de Salut / Consell de 
Salut del Districte de les Corts 

Equip dinamitzador 
Iniciatives i dinàmiques comunitàries (INDIC) 
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Persones assistents 
 

Nombre 
d’assistents 

 18 

 Sexe Homes 10 

Dones 8 

Franges d’edat 
aproximada 

>25 anys  

25-45 anys 6 

45-65 anys 12 

>65 anys  

Nombre 
d'intervencions 
fetes per 
diferents 
assistents 

18 

 

Descripció del debat 
 

Descripció 
qualitativa del 
desenvolupament 
de la sessió 

La sessió es va iniciar amb una explicació de les línies 
bàsiques del PAM 2016-2019 en l’àmbit de salut, i les prioritats 
en salut al districte de les Corts. 
 Després d’explicar la proposta inicial de PAM i PAD en l’àmbit 
de salut, es van dividir els assistents en tres subgrups. 
En primer lloc, es demanava als participants que imaginessin 
amb l’ajut d’imatges l’escenari de futur desitjat l’any 2019 en 
l’àmbit de salut al districte de les Corts. Aquest escenari 
desitjat es caracteritzava pels elements següents: 

- Un districte on ningú es trobés sol sense desitjar-ho. 
- Amb caliu al carrer: un districte on hi hagués comunitat, 

xarxa i vida al carrer. 
- On es pugui parlar de les coses. 
- Sense estigmes ni etiquetes. 
- Amb hàbits saludables a l’abast de tothom. 
- Un districte innovador. 
- On es valori la diversitat i es visqui amb tranquil·litat. 
- Un districte verd, amb salut i esperança. 
- Un districte amable. 
- Un futur on es pugui avançar amb unitat d’acció de tots 

els agents. 
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En un segon moment es van pensar les propostes que caldria 
incorporar al PAM i al PAD per poder assolir aquest escenari 
desitjat. 
Després, un portaveu de cada grup va explicar les 
aportacions, i el dinamitzador les anava ordenant i col·locant 
en un plafó. Finalment, el dinamitzador va fer un repàs de les 
aportacions fetes. 
Tots els membres del Consell van participar activament en un 
clima constructiu i molt positiu. 

 

Recull de fotografies 
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Propostes fetes 
 

Proposta Grau de suport 

1 
Fomentar espais de participació i promoure el paper actiu de la 
comunitat (veïnat) en els temes que afecten la salut. 

Ampli 
suport dels 
participants 

2 

Millorar el coneixement que es té en l’actualitat de les desigualtats 
que tenen alguns col·lectius del districte. Impulsar mesures per 
identificar la població vulnerable (famílies monoparentals, gent gran 
sola, etcètera). 

Ampli suport 
dels 
participants   
 

3 

Articular mesures que garanteixin que la feina de l’Observatori 
d’Impactes en Salut i Qualitat de Vida tingui realment impactes 
concrets en la millora de la ciutat i els seus ciutadans.  

 Ampli suport 
dels 
participants   

4 
Establir i definir uns mínims estàndards necessaris per garantir la 
salut. 

Ampli suport 
dels 
participants   

5 
Promoure la unitat d’acció entre tots els agents implicats en la gestió 
de la ciutat. 

 Ampli suport 
dels 
participants   
 

6 

Definir i concretar quins són els nous equipaments sociosanitaris 
necessaris en l'àmbit de districte. Entre aquests equipaments es 
destaca la necessitat d’un equipament o centre per atendre les 
drogodependències, atès que és l’únic districte de la ciutat que no té un 
equipament d’aquestes característiques. 

Ampli suport 
dels 
participants   

7 
Impulsar un pla contra les diferents addiccions: drogues, alcohol, ús 
del mòbil, etcètera. 

Ampli suport 
dels 
participants   

8 
Promoure una racionalització més gran en la prescripció de 
medicaments. 

Ampli suport 
dels 
participants   

9 

Promoure una salut pública i universal de qualitat. Optimitzar i 
ampliar els recursos públics en comptes de promoure els privats, com 
ara Barnaclínic. Disminuir les llistes d’espera i ampliar el nombre 
d’especialistes. 

Ampli suport 
dels 
participants   

10 

Impulsar l’Hospital Clínic com a hospital de referència per a la 
població del districte de les Corts. Posar fi a les derivacions que es 
fan actualment cap a la clínica Plató o el Sagrat Cor. 

Ampli suport 
dels 
participants   

11 

Acostar les especialitats als CAP de referència de les Corts. Que 
siguin els professionals els qui es desplacin i s’acostin als barris, tal 
com indiquen les bones pràctiques mèdiques. 

Ampli suport 
dels 
participants   
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12 

Augmentar les polítiques de promoció i prevenció de la salut. 
Promoure la medicina preventiva, tant pel que fa a accions de 
vacunació de la població com pel que fa a la realització de proves 
diagnòstiques. Treballar amb projectes petits que donin confiança des 
de la proximitat i fer-ne difusió a través de xarxes socials. 

 Ampli suport 
dels 
participants   

13 

Impulsar recursos d’habitatge protegit per a persones que tenen 
problemes de salut mental, diversitat funcional psíquica o necessitats 
de reinserció social. 

Ampli suport 
dels 
participants   

14 Fomentar els hàbits saludables de la població.  

 Ampli suport 
dels 
participants   

15 
Impulsar mesures que fomentin ambients saludables i segurs, 
també en l’àmbit laboral. 

Ampli suport 
dels 
participants   

16 

Impulsar un programa o projecte integral per abordar la solitud no 
desitjada de la gent gran. Fomentar projectes que afavoreixin la 
interacció social, fomentar grups que es dediquen a aquesta tasca, 
modificar el pla "Radars" per fer-lo més eficient. 

Ampli suport 
dels 
participants 

17 
Desenvolupar mesures per treballar la salut mental de manera 
específica. Pensar estratègies per treballar en l'àmbit comunitari. 

Ampli suport 
dels 
participants   

18 

Treballar de manera coordinada amb els diversos agents del barri 
com ara escoles, lleure, empreses, etcètera. Un exemple concret 
seria millorar la coordinació amb el FCB Barcelona i les entitats per tal 
de reduir l’impacte negatiu que té en el barri l’afluència de cotxes els 
dies de partit al Camp Nou. 

Ampli suport 
dels 
participants   

 


