
 

 Consell de Salut de Ciutat Vella 
 
 
Data: 7 de novembre de 2019 
Lloc:  Espai Barcelona Cuida 
Hora:  17:00  

Assistents: 
Presidenta:  
Andrés Pérez (BCN en Comú) 

Consellers: 
Alba Segura (ERC), Tahir Rafi Khanum (Cs), Laura de la Cruz (ERC) 

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  
Direcció Serveis a les Persones i al Territori - Districte CV 

Departament de Salut de l'Ajuntament  de Barcelona 

Direcció de Serveis de Salut de l'Ajuntament de Barcelona 

Consorci Sanitari de Barcelona 

SAP Litoral ICS 

CAP Drassanes - Raval Sud 

CAP Barceloneta 

CAP Casc Antic 

CAP Gòtic 

CAP Dr. Lluís Sayé - Raval Nord 

CAS Barceloneta - Parc Salut Mar  

CAS Baluard 

Assistents representants d’entitats: 
Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat (CUS) 

Taula Raval 

Col·legi de Farnacèutics de Barcelona 

Fundació Tot Raval 

Residència Vigatans - Fundació APIPACAM (2) 

FAVB 

AVV Casc Antic 

AVV Gòtic 

 

Veïnat a títol individual:  

Acta de: 



 

      

Ordre del dia: 

1. Presentació de l’Espai Barcelona Cuida 

2. Informacions vàries: 

a. Actualització de l’estat dels equipaments de salut 

b. Situació del CAP Lluís Sayé - Raval Nord  

3. Procés d’elaboració del PAM i del PAD  

4. Retorn Taula de Salut Mental de Ciutat Vella 

5. Torn obert de paraula

Desenvolupament de la sessió: 
 
1. Presentació de l’Espai Barcelona Cuida 

La Nieves Avila i el Davide Malmusi de la Direcció de serveis de Salut de l’Ajuntament de Barcelona ens 
presenten l’Espai, els seus objectius i funcionament. S’adjunta presentació.  

2. Informacions vàries: 

Presenten Andrés Pérez, conseller de salut del districte i i Marta Cabanas, directora de l’AIS Litoral Mar 
del Consorci Sanitari de Barcelona. 

 a. Actualització de l’estat dels equipaments de salut 

El Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) es trasllada al CAP Drassanes a partir del 20 de 
novembre. L’espai que deixen disponible al carrer Rec Comtal acollirà temporalment l’hospital de dia 
infanto-juvenil de Salut Mental mentre s’adequa la seva ubicació definitiva al districte de Sant Martí.  

Alhora s’està treballant per preparar el trasllat del Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) als baixos 
del CAP Drassanes.  

En relació a l’ABS Gòtic el CAP és molt petit i per disponibilitat d’espai no poden acollir més 
especialistes. L’Ajuntament cedeix un espai de suport logístic als baixos de l’APROP, els allotjaments 
de proximitat provisionals que s’estan construint al barri Gòtic, que es farà servir a partir de l’any vinent. 
Cal treballar per un espai per fer un nou CAP tant per l’ABS Gòtic com Barceloneta. 

A l’Hospital del Mar, la segona fase del projecte d’obres s’iniciarà el 2021. Mentre es facin les obres es 
redistribuiran alguns serveis al Fòrum i a l’Hospital de l’Esperança. 

b. Situació del CAP Dr. Lluís Sayé - Raval Nord 

Respecte a un espai per a la construcció del nou CAP del Raval Nord el plenari municipal va proposar 
que fos a l’anomenat cub (l’espai annex al MACBA). Per tal de valorar aquesta proposta l’Ajuntament ha 
encarregat estudis sobre l’afectació que tindria la construcció del Cub sobre la mobilitat, l’encaix 
urbanístic i l’espai públic. Es preveu tenir els resultats dels informes properament, i que aportin la 



 

informació necessària per considerar quin és l’espai més adient per al nou CAP. La voluntat del districte 
segueix sent que el CAP s’ubiqui a la capella de la Misericòrdia, actualment cedida al MACBA. 

La Marta Cabanas vol posar de manifest el desgast i la lluita dels professionals del districte per fer la 
millor atenció als seus usuaris.  

3. Procés d’elaboració del PAM i del PAD  

El conseller Andrés Pérez explica que entre els mesos de gener i març es realitzarà un procés 
participatiu per a l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i de Districte (PAD).  

4. Retorn Taula de Salut Mental de Ciutat Vella 

La Pilar Solanes, cap del departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, presenta la feina 
realitzada fins ara la taula. S’adjunta presentació.  

Preguntes i respostes de l’ordre del dia: 
 

1. Presentació de l’Espai Barcelona Cuida 

Pregunta Resposta Davide Malmusi / Nieves Avila 

Quin volum de consultes s’estan rebent? Encara s’està en fase de difusió del servei, s’ha volgut 
anar poc a poc per no col·lapsar-lo i anar definint el 
missatge i on anar comunicant-lo. 

Es disposa d’una borsa de treball per les famílies que 
han de contractar cuidadors? 

És una demanda molt freqüent i es facilita el contacte 
de les empreses mediadores o de Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD).  

Tenint en compte que la majoria de les cuidadores són 
dones, es respon si hi ha demandes sobre agressions? 

Les juristes que fan atenció a les cuidadores disposen 
de la formació per atendre aquests casos.  

Si es rep una demanda d’una entitat culturalment 
diversa es compta amb servei de mediació? 

L’Espai no compta amb un servei de mediació però si 
hi necessitat es podria gestionar. Es remarca que les 
professionals de l’espai poden treballar i desplaçar-se a 
les entitats. 

 

 

 

2. Informacions vàries 

Pregunta Resposta Andrés Pérez / Marta Cabanas 

L’espai d’atenció al CAP Drassanes no és el més 
adient en serveis com odontologia amb una clara 
manca d’espai. Cal afegir més serveis si els actuals no 
estan en condicions acceptables? 

Tot els CAPs de Ciutat Vella estan prioritzats per 
construir nous equipaments, però costa trobar solars 
disponibles i adequats.  

Des del CAP Gòtic s’agreix l’oferiment d’aquest espai a 
l’APROP, però el que calen són més consultes i no es 
podran ubicar en aquest espai.  

S’és conscient de la falta d’espai i aquesta cessió d’un 
espai de suport logístic no implica en cap cas deixar de 
buscar un espai per un nou CAP. S’està treballant 
sobre diferents possibilitats però l’espai disponible és 
molt limitat.  



 

El districte de Ciutat Vella és el que està pitjor en estat 
dels equipaments, ha passat una legislatura sencera 
sense trobar cap solució. Què s’ha fet perquè hi hagi 
més solars? Hi ha algun pla per adquirir-ne? 

Els espais al districte són molt limitats i no hi ha tants 
espais que tinguin qualificació sanitària. Alhora 
d’adquirir solars les empreses poden fer inversions que 
no pot fer l’ajuntament, malgrat tot no es deixen de 
buscar alternatives.  

 

4. Retorn Taula de Salut Mental de Ciutat Vella 
Pregunta Resposta Pilar Solanes 

Sorprèn que dels temes a treballar prioritzats a la Taula 
no sortís la situació de marginalitat que es viu al 
districte, sobretot al Raval. 

Aquest aspecte té un impacte molt gran en la salut 
mental i es treballa a nivell de ciutat des del Pla de 
Salut Mental. En el cas de la Taula del districte es van 
tractar diferents temes però prioritzar les accions i 
intervencions que es podien fer des del territori i la 
pròpia Taula.   

 

Preguntes i respostes del torn obert de paraules: 
 

 

Resum d’acords: 
- Fer arribar al Consell de Salut els documents i propostes sorgits de la Taula de Salut Mental.  

 

 


