Districte de Ciutat Vella

CONSELL DE SALUT 25/03/2019
Pati Llimona, c. Regomir 3. 17:00h.
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Gala Pin
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Sofia Ferré
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Maria José Arteaga
Maria José Chacón
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Laura de la Cruz
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Asun Sala
Helia Cebrián
Oriol Rebagliato
Maribel Pérez
Jorge Illas
Carmen Fuertes
Marcela Güell
Enric Mena
Dolors Bascompte
Montse Pineda
Julia Fernández
Carmen Piera
Montse López
Reyes Zudaire
Alicia Perez
Mercè Montull
Gemma Ricós
Francina Fonseca
Anna Morancho

Presidenta del Consell de Salut, consellera de districte
Regidora del Districte Ciutat Vella
Vicepresidenta del Consell de Salut, AVV Barri Gòtic
Consorci Sanitari de Barcelona
Dept. Salut Ajuntament de Barcelona
Consellera del PSC
Consellera del PDeCAT
Consellera de Ciutadans
Consellera d’ERC
Consorci Sanitari de Barcelona
PASSIR Parc Salut Mar
Equip Atenció Primària Gòtic
Equip Atenció Primària Gòtic
Hospital del Mar – CUAP Peracamps
AVV del Raval
Fundació Tot Raval
AVV Casc Antic
Taula Raval
CUS: salut, consum, alimentació
Creación Positiva
Veïna
AVV Barceloneta
AVV Barceloneta
Club Bàsquet Ciutat Vella
Fundació APIP ACAM – Residència Vigatans
Fundació APIP ACAM – Residència Vigatans
Equip Pediatria Drassanes
CAS Barceloneta
Tècnica de districte

Desenvolupament de la Sessió:
Presideix la consellera Eva Alfama. En la seva intervenció inicial dóna la benvinguda als i les
assistents i exposa el següent ordre del dia:
1. Informacions vàries:
a. Situació del CAP Lluís Sayé - Raval Nord
b. Estat de les obres dels equipaments de Salut
2. Presentació de les dades de les llistes d’espera (tancament any 2018)
3. Actualització d’actuacions realitzades i pendents
4. Retorn de les conclusions del Taller de Propostes: La solitud i l’aïllament ens fa molt de
mal
5. Torn obert de paraula
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1.

Informacions vàries
a. Situació del CAP Lluís Sayé - Raval Nord

La regidora del districte, Gala Pin, s’incorpora al Consell de Salut per presentar aquest punt.
La Regidora inicia les seves explicacions recordant que tal i com es recull en els Pactes de
Ciutat entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona (documents on es
concreta la planificació dels equipaments sanitaris), s’està treballant per a buscar solucions i
nous emplaçaments pels 5 centres d’atenció primària (CAP) del districte.
En particular, respecte el CAP Lluís Sayé del Raval nord resumeix la situació actual. Des del
2006 s’està treballant per buscar un espai per a fer un nou CAP i de tots els emplaçaments
estudiats s’ha considerat que la ubicació més viable i realista, que permetria tenir el nou CAP
en funcionament en un període de 2 anys, és el solar del C/Montalegre on hi ha la capella de la
Misericòrdia.
Aquest espai està cedit per conveni al MACBA per a la seva ampliació però s’han iniciat els
tràmits per a poder rescindir aquesta cessió, que requereix d’un acord majoritari dels grups
polítics. Tot i els passos i votacions que han tingut lloc fins ara, la decisió definitiva sobre si es
rescindeix el conveni amb el MACBA i per tant, es pot cedir l’espai de la Capella de la
Misericòrdia per a la construcció del nou CAP del Raval nord tindrà lloc en el plenari del Consell
Municipal d’aquest divendres 29 de març.
Si es perd aquesta votació s’haurà de seguir treballant en els altres dos emplaçaments que
s’han proposat fins ara: la construcció del CAP en un edifici de nova construcció annex al
MACBA o en el solar que es troba cedit a la UB i on s’hi fa actualment activitat docent.
La directora de l’EAP Gòtic, Helia Cebrián, recorda que la necessitat d’un nou emplaçament pel
CAP Gòtic també està pendent des del 2008 i segueixen sense cap resposta. No volen arribar a
la mateixa situació que el CAP del Raval nord.
La regidora respon que des de l’equip de govern es té present i s’està treballant en possibles
ubicacions.
La Marcela Güell (AVV Casc Antic) considera que el Consell de Salut hauria de fer un acord de
suport a la cessió de la capella de la Misericòrdia per la construcció del CAP i comunicar-ho
abans de la votació al plenari.
S’aprova per unanimitat dels presents el següent acord:

Acord del Consell de Salut de Ciutat Vella en relació a la cessió de la Capella de la
Misericòrdia per a la construcció del nou CAP del Raval Nord
El Consell de Salut de Ciutat Vella, en compliment de les facultats establertes en l’article 3 del
reglament del Consell Sectorial de Salut del districte de Ciutat Vella, en la passada sessió
ordinària del mateix, celebrat el 25 de març de 2019, aprova per unanimitat la següent
declaració:
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1. En concordança amb la declaració acordada en el Consell de Salut de Ciutat Vella celebrat
en data de 21 de novembre de 2018 en què es considerava que els centres d'atenció
primària del districte presenten mancances estructurals importants des de fa temps que fan
necessari que les administracions responsables es comprometin a prioritzar les inversions i
actuacions necessàries per donar resposta a aquestes necessitats;
2. I sent coneixedors/es tant de les necessitats urgents del CAP Lluís Sayé del Raval nord
com de la previsió de debat i votació de la rescissió de la cessió de la Capella de la
Misericòrdia al MACBA al Plenari del Consell Municipal de 29 de març de 2019;
ACORDA donar tot el suport a la reivindicació plantejada per la Plataforma veïnal i de
treballadores en defensa d'un nou CAP Raval nord per tal de que es resolgui de manera
ràpida la situació prioritzant la cessió de l'espai de la Capella de la Misericòrdia per tal de
construir el nou CAP.
Es farà traslladat a les autoritats pertinents i als diversos agents implicats d'aquesta declaració.

b. Estat de les obres dels equipaments de Salut
A càrrec de Sofia Ferré (Consorci Sanitari de Barcelona).
Durant el maig de 2019 es traslladarà al carrer sant Oleguer el Programa Especial de Malalties
Transmissibles Vall d’Hebron-Drassanes. Aquest programa inclou els equips de les àrees
d’Infeccions de Transmissió Sexual, Tuberculosi i Salut Internacional.
En els espais que quedaran lliures al CAP Drassanes es traslladarà el centre de salut mental
infantil i juvenil (CSMIJ) durant el tercer trimestre del 2019 i, després de les obres d’adequació,
el centre de salut mental d’adults (CSMA) de Ciutat Vella durant el primer trimestre de 2020.
Amb aquests trasllats es finalitza el pla de reordenació dels equipaments de salut del districte.
La Maribel Pérez, de l’Hospital del Mar, afegeix que ja ha sortit a concurs el projecte executiu
de la segona fase de les obres de l’Hospital del Mar. El projecte s’està fent en un procés de
cocreació amb pacients i famílies de l’hospital.

2.

Presentació de les dades de les llistes d’espera (tancament any 2018)

A càrrec de Custòdia del Amo i Sofia Ferré, de l’Àrea Integral de Salut Litoral Mar del Consorci
Sanitari de Barcelona.
La Sofia Ferré i la Custòdia del Amo presenten les dades de les llistes d’espera al equipaments
de salut del districte a finals d’any. S’adjunten les dades presentades. Recorden que la majoria
d’aquestes dades s’actualitzen mensualment al web del Servei Català de la Salut. Es poden
consultar al següent enllaç: http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistemasalut/llistes-espera/
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Respecte les dades d’accessibilitat a l’atenció primària expliquen que ha canviat el protocol i es
presenten els dades de programació de visita a 48 hores, 5 dies i 10 dies. Recorden que es
tracta de visites programades i no urgents, que queden garantides el mateix dia. La majoria
dels CAP del districte s’acosten als objectius fixats.
També destaquen les bones dades d’accés a l’atenció especialitzada, amb dades molt inferiors
als límits marcats pel Servei Català de la Salut. En relació als processos quirúrgics el 2018 es
van cobrir tots els pacients dins el termini de garantia i de referència.
Les representants de l’AVV Barceloneta consulten sobre la necessitat de les consultes virtuals
entre els/les metges de família i els/les especialistes, consideren que poden allargar el procés i
que algunes persones no arriben a poder visitar-se amb l’especialista. La Marcela Güell apunta
que coneix casos similars. Afegeix també que l’atenció dels especialistes de traumatologia
presenta algunes deficiències i que caldria millorar els equips afegint per exemple metges
rehabilitadors.
La Custòdia del Amo respon que l’objectiu de les consultes virtuals és poder accelerar per
exemple la demanda de proves perquè poder aprofitar millor la visita a l’especialista.
Tanmateix, si es troben en casos en que es consideri que l’atenció no ha estat l’adient es
poden adreçar a la bústia d’atenció al ciutadà del CSB: atenciociutadacsb@catsalut.cat
La Montse Pineda, de Creación Positiva, apunta que en la presentació de les dades és
important conèixer quins criteris s’estan aplicant. Per exemple, es compta des que es signen
els consentiments, però no es reflecteix el temps des de que sorgeix la necessitat, que es pot
allargar si hi ha molta distància entre les visites. Les llistes tampoc expressen que significa a
nivell de qualitat de vida dels pacients els terminis presentats. Considera també que en general
falta informació als pacients sobre els seus drets i deures.
L’Asun Sala, del PASSIR, puntualitza que malgrat l’esforç dels professionals la incompareixença
dels usuaris a les visites també té afecta a les dades presentades.
La consellera Eva Alfama comparteix que les dades ofereixen una part objectiva de la realitat i
que tenim el repte de com treballar sobre les altres parts que detecten els usuaris, també les
petites disfuncionalitats, que es podrien treballar des del Consell de Salut. També vol felicitar
l’esforç de tots els i les professionals per la millora de les dades presentades. La Pilar Solanes,
del departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, comparteix les paraules de l’Eva
Alfama, i apunta la importància de treballar la comprensió, si ens entenem millor també
millorarem l’accés als serveis de salut.
En relació a “La meva salut” les representants de la Fundació Apip-Acam pregunten si es
preveu introduir la planificació de les decisions anticipades i si es preveu que les persones
incapacitades hi puguin tenir accés. La Custodia del Amo respon que per llei les persones
incapacitades no hi poden tenir accés. Respecte les decisions anticipades explica que són
dades de màxima seguretat i que els mateixos filtres de “La meva salut” impedeixen el seu
bolcat a la plataforma. No es preveu que s’incorporin a curt termini.
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Finalment, la Francina Fonseca del CAS Barceloneta pregunta perquè no es disposa de les
llistes d’espera als CAS. Es respon que s’està treballant per incorporar-les de forma
informatitzada i que aviat estiguin disponibles.

3.

Actualització d’actuacions realitzades i pendents

A càrrec d’Eva Alfama, consellera de salut del districte de Ciutat Vella.
La consellera Eva Alfama presenta el recull de les actuacions en salut realitzades durant el
mandat, s’adjunta la presentació.
Respecte als equipaments sanitaris destaca la propera obertura de l’Espai Barcelona Cuida.
Estarà situat al carrer Marquès de l’Argentera i es tracta d’un equipament de referència dels
serveis, programes i recursos relacionats amb l’àmbit de la cura (municipals, d’entitats i altres
organitzacions) i la diversitat de col·lectius que proveeixen o reben cura. La Pilar Solanes
ofereix la possibilitat de programar una visita al Consell de Salut per a conèixer a l’espai.
L’Eva Alfama afegeix que un dels reptes pendents és la millora de la participació als Consells de
Salut. Cal aconseguir que el Consell de Slaut sigui un espai més participació, on puguem
debatre de la salut en sentit ampli i intentar que alguns dels continguts més informatius del
Consell es treballin en els espais de participació dels CAPs.

4.

Retorn de les conclusions del Taller de Propostes: La solitud i l’aïllament ens fa molt
de mal

A càrrec de Pilar Solanes (Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona).
La Pilar Solanes presenta el document de conclusions del taller de propostes que es va realitzar
el 16 de novembre del 2018 (s’adjunta). Destaca algunes de les necessitats recollides com
millorar a detecció i l’acompanyament de les persones en situació de solitud no volguda,
incorporar el treball de les relacions en diferents espais comunitaris i aprofitar les activitats
comunitàries per generar teixit i crear vincles.
A partir del treball sorgit d’aquests espais es treballarà per poder generar una estratègia de
ciutat que reculli les accions proposades. Mentre es desenvolupa aquest procés s’ha començat
a estudiar la implantació d’algunes de les accions.
La Teresa Picazo, de l’AAV del Gòtic explica que va percebre molt desconeixement des dels
serveis de les iniciatives veïnals que tenen lloc als barris. Comparteix que cal treballar per fer
extens aquest coneixement.
La Montse Pineda valora que troba a faltar la perspectiva de gènere en el document de
conclusions. Pregunta també si aquest treball al voltant de la solitud no podria formar part del
pla de salut mental. La Pilar Solanes respon que la solitud és un dels eixos del Pla de Salut
Mental i que la futura estratègia sobre solitud i aïllament hauria d’estar emmarcada en els
plans actuals.
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La Julia Fernandez, veïna del districte, conclou que la solitud és un problema que hem de
resoldre entre tots i totes escoltant-nos més.

5.

Torn obert de paraula

L’Eva Alfama, consellera de salut del districte, s’acomiada del Consell donant els gràcies a
tothom per la participació durant aquests anys.
La Sofia Ferré, del Consorci Sanitari de Barcelona, explica també que és el seu últim Consell de
Salut , apreciant la feina feta als membres del Consell. Rebent l’agraïment de tots els presents
finalitza la sessió a les 19:15h.
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