
 

 Consell de Salut de Ciutat Vella 
 
 
Data: 9 de juliol de 2020 
Lloc:  Virtual (Jitsi) 
Hora:  17:00  

Assistents: 
Presidenta:  
Andrés Pérez (BCN en Comú) 

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

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 

Agència de Salut Pública 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  

Hospital del Mar - Parc de Salut Mar 

 

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

AVV Raval 

Fundació Tot Raval 

Residència Vigatans - Fundació APIPACAM FAVB 

AVV Casc Antic 

AVV Gòtic 

AVV Òstia 

EAMISS 

Acta de: 



 

Plataforma CAP Gòtic Nou Ja 

 

Veïnat a títol individual:  
3 

Ordre del dia: 

1. Dades del COVID a Ciutat Vella i a Barcelona  

2. Actuació dels serveis de salut durant la pandèmia: 

a. Salut pública  

b. Atenció primària, hospitalària i a residències de gent gran  

c. Pla de Xoc en Salut Mental  

3. Espais del CAP Gòtic  

4. Torn obert de paraula     

Desenvolupament de la sessió: 
 
1. Dades de la COVID a Ciutat Vella i a Barcelona 

La Lucia Artazcoz, de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, disculpa la seva assistència, presenta 
les dades en Davide Malmusi director dels Serveis de Salut de l’Ajuntament de Barcelona. S’adjunta la 
presentació.   

A la web de COVID al dia https://webs.aspb.cat/covid19aldiabcn/ es mostren les dades registrades a la 
ciutat i la seva distribució segons diferents paràmetres. A Ciutat Vella, a 8 de juliol de 2020, en els casos 
positius confirmats per PCR la incidència és menor que la mitjana de la ciutat. La incidència global més 
elevada al districte ha estat al barri de la Barceloneta, degut en part per l’elevat nombre de casos a la 
residència de gent gran.  

 

2. Actuació dels serveis de salut durant la pandèmia: 

Presenten Davide Malmusi i Marta Cabanas, directora de l’AIS Litoral Mar del Consorci Sanitari de 
Barcelona. S’adjunta presentació.  

 a. Salut Pública 

En la presentació del primer punt s’explica el rol que ha tingut l’ASPB durant la pandèmia i las accions 
que ha liderat i en les que ha participat. Es remarca: 

- Durant la pandèmia el servei d’epidemiologia s’ha reforçat amb diferents professionals de 
l’ASPB, han estat contactant amb els contactes dels casos positius confirmats.  

- Actuació en els plans de contingència a les residències.  

https://webs.aspb.cat/covid19aldiabcn/


 

- S’ha fet un gran esforç per aplicar la màxima transparència possible a les dades i de forma 
ràpida i eficient.  

En referència a altres actuacions des de Salut es destaquen els recursos d’allotjament alternatiu com 
els hotels salut, la oficina de suport a les quarantenes, els pavellons salut, el suport domiciliari i l’atenció 
telefònica de diferents serveis 

b. Atenció primària, hospitalària i a residències de gent gran 

La Marta Cabanas destaca el gran esforç que han fet tots els professionals durant aquesta pandèmia. A 
l’inici es van trobar amb la dificultat de poder proveir d’EPIs als professionals i va complicar encara més 
la gestió de la crisi.  

Destaca l’excel·lent coordinació i esforç dels hospitals públics i privats. L’Hospital del Mar va augmentar 
el nombre de llits i va comptar amb un annex al pavelló esportiu Claror. El pavelló salut es va desmuntar 
al mes de maig però es conserva el material per si calgués tornar-lo a posar en marxa. També s’ha 
comptat amb llits als hospitals privats de Barcelona i Corachan.  

Els primers casos a Ciutat Vella van ser diagnosticats a finals de febrer. L’atenció primària ha estat 
contenint la situació, ampliant horaris (de dilluns a diumenge) i realitzant les visites telefòniques i 
domiciliàries necessàries. També van fer atenció a les residències, acompanyats de l’ASPB, Serveis 
Socials, Consorci Sanitari de Barcelona i Bombers.  

Donada la situació excepcional s’han necessitat hotels-salut per poder alleugerir les altes de l’hospital i 
poder-los traslladar a hotels. També es van establir hotels per a professionals perquè no exposessin els 
seus familiars.  

En relació a les farmàcies, s’ha agilitzat les receptes electròniques. Altres serveis també s’han 
reorganitzat, com Salut Mental de l’Hospital del Mar que va crear un sistema d’acompanyament i suport 
als professionals de l’àrea integral de salut.  

c. Pla de xoc en Salut Mental 

La pandèmia ha tingut i es preveu que tingui un fort impacte en salut mental. Per al seu abordatge s’ha 
creat el Pla de Xoc en Salut Mental, amb algunes línies que ja s’han posat en marxa com un telèfon de 
suport emocional per a la ciutadania.  

 

3. Espais del CAP Gòtic  

El conseller Andrés Pérez explica que s’està treballant amb dos calendaris: ampliació provisional i 
emplaçament definitiu.  

En relació a l’ampliació provisional, es va proposar des Catsalut realitzar un edifici provisional a la plaça 
Joaquim Xirau. Es van estudiar possibilitats diverses per no perdre espai públic però no s’ha vist viable 
cap alternativa. La proposta és disposar d’un prefabricat amb 2 plantes. S’ha treballat amb Bombers i 
amb l’aparcament soterrani que hi ha a la plaça per fer els estudis necessaris. Es vol tenir solucionat el 
més ràpid possible. 



 

S’està treballant alhora en un emplaçament definitiu, sobre 5 possibles espais. S’ha encarregat un 
estudi de viabilitat per cadascun d’aquests espais, amb l’objectiu de disposar dels resultats de forma 
conjunta. S’espera poder tenir llestos els informes al setembre. 

Destaca que és una prioritat millorar els equipaments de salut del districte. Afegir en relació al CAP 
Raval Nord que s’està preparant un material comunicatiu per informar de quina és la situació actual i els 
passos pendents. En el proper Consell de Salut es tractarà més profundament la situació de tots els 
equipaments.  

A demanda de les assistents al Consell es redacta i s’aprova per unanimitat un Acord del Consell de 
Salut de Ciutat Vella en relació a la construcció del nou Centre d’Atenció Primària del Gòtic amb 
el següent text: 

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 9 de juliol de 2020, aprova per unanimitat la següent declaració:  

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 (CAP) 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 de les necessitats urgents del CAP Gòtic, que agreujades amb la situació 
d’emergència sanitària actual, fan necessària l’ampliació provisional de l’equipament actual; 

 

ACORDA  

1. Donar tot el suport a la reivindicació plantejada per la Plataforma veïnal i de treballadores en 
defensa d'un nou CAP Gòtic per tal de que es resolgui de manera ràpida la situació prioritzant la 
construcció del nou CAP. 
 

2. Demanar el compromís de totes les parts implicades per abreujar els terminis de construcció de 
l’emplaçament provisional per poder garantir actualment l’activitat assistencial.  

Es farà traslladat a les autoritats pertinents i als diversos agents implicats d'aquesta declaració  

 

4. Torn obert de paraula 

L’Andrés Pérez agraeix la gran feina i esforç dels professionals sanitaris. Hem de treballar conjuntament 
i de forma constructiva per acomplir els reptes que tenim. 

L’Elena Martínez, del CAP Barceloneta, vol agrair a cadascú la feina que ha fet des de les seves 
funcions.  



 

Preguntes i respostes de l’ordre del dia: 
 

2. Actuació dels serveis de salut durant la pandèmia 

Pregunta Resposta  

Quina és la situació dels CAPs del barri i. Si hi 
han visites presencials, especialistes? S’estan 
formant moltes cues al carrer. 

Mireia Boixadera, ICS: tots els CAPS estan fent visites 
presencials. Hi ha una zona COVID i una no COVID, el 
primer filtre es fa als taulells. Les sales d’espera també tenen 
restriccions d’aforament, pel que es mantenen també les 
visites no presencials. 

S’ha rebut un gran nombre de trucades i s’ha fet un gran 
esforç per atendre totes les possibles, s’està treballant en 
aplicar algun sistema per assegurar que no es perd cap 
trucada.  

Es fan PCR a totes les ABS cada dia? Mireia Boixadera: Es fan proves cada dia als CAPs, al CUAP 
i també a l’atenció domiciliària.   

Que es preveu que es faci amb les proves i 
consultes posposades per la Covid. 

 

Mireia Boixadera: s’ha recuperat les visites presencials dels 
especialistes a tots els CAP però encara a un ritme menor 
que abans de la COVID. 

Maribel Pérez, Hospital del Mar: confirma que s’està 
recuperant la normalitat i refent les agendes però hi ha 
moltes visites per programar i es trigarà a assumir el ritme 
anterior. Es mantenen les visites virtuals quan sigui possible. 

Elena Martínez, CAP Barceloneta: els especialistes han 
seguit treballant amb visites virtuals i amb presencialitat quan 
ha calgut.  

Les residències de persones amb discapacitat 
s’han sentit desplaçades perquè tots els protocols 
i plans eren dirigits a residències de gent gran i 
no s’adapten a la seva realitat.  

Marta Cabanas: s’han prioritzat els protocols dirigits 
principalment a gent gran perquè eren les persones amb risc 
de conseqüències greus de Covid. Respecte als plans de 
desescalada s’està treballant per poder-los adaptar.  

Des del SAP Litoral demanen que cal recuperar 
les infermeres comunitàries de l’ASPB al territori i 
que puguin ajudar i treballar conjuntament amb 
l’Atenció Primària; que siguin les referents de 
salut pública de les escoles, residències, entitats 
de lleure,… per garantir que si hi ha una situació 
de brot la puguem controlar.  

Natàlia Sagarra, infermera comunitària: l’ASPB està donant 
suport a la covid i la seva figura segueix al territori vinculada 
als projectes i processos de salut comunitària. Fa arribar la 
reflexió al seu servei. 

 

Com es preveu actuar sobre possibles rebrots? Marta Cabanas. Estem treballant en com ens organitzem per 
no haver de fer un confinament general. S’està treballant 
conjuntament amb el CSB i l’ASPB per fer un comitè de 
rebrots i poder aplicar mesures preventives.  

A la Barceloneta la Covid ha tingut una gran 
afectació a la residencia de gent gran. Ara acaba 
el contracte amb Eulen, però com podem 
aconseguir que la residencia sigui de gestió 
pública?  

Marta Cabanas: la residència Bertran Oriola ha estat una de 
les intervingudes, i s’ha canviat la gestió, que passarà ara a 
Germanes Hospitalàries, que gestiona altres serveis similars. 
Van agafar la gestió fa unes setmanes i la residència ha 
millorat dràsticament.  

Elena Martínez: subscriu la millora clara de la residència amb 
les professionals actuals. Els professionals del CAP 
segueixen intervenint.  

 



 

3. Espais del CAP Gòtic 
Pregunta Resposta  

El CAP Gòtic explica que no s’estan complint els 
terminis que s’havien pactat. No suporten més 
aquesta situació. 

En relació als mòduls de quina calendarització 
estem parlant? 

 

Marta Cabanas: s’és conscient de la dificultat de la situació. 
En relació als terminis els constructors expliquen que un cop 
encarregada l’obra es trigaria 4 mesos. Els estudis 
geotècnics, encarregats per l’ICS, s’entreguen demà. En la 
situació d’emergència actual la contractació és més àgil, però 
cal comptar els 4 mesos de construcció.  

Es pot plantejar fer un CAP de campanya a la 
plaça Joaquim Xirau? No podrem aguantar així 
fins el novembre 

Marta Cabanas: si és necessari s’estudiarà.  

Quins són els 5 espais que s’estan estudiant? Andrés Pérez: de diferents emplaçaments estudiats s’han 
escollit els que es percebien més idonis a les necessitats 
tècniques d’un CAP. Prioritzem aconseguit el millor 
emplaçament. Emplaçaments. 

- Foneria de canons 
- Edifici Pi Sunyer 
- Via Laietana 8-10 
- Àngels Baixeras 5 (annex de Correus) 
- Edifici annex al CAP del bisbat 

Si es fa un CAP a Via Laietana no serà un CAP al 
barri Gòtic i dificultarà molt l’accés.  

 

No es pot permetre mantenir la comunitat del 
barri gòtic en aquestes condicions d’atenció. 

Marta Cabanas: S’han descartat espais propers, perquè no 
es van considerar viables per l’atenció i la gestió de l’equip, 
que serien més ràpids. Un cop prioritzada la plaça les 
terminis són els que ens han establert, i no es deixarà de 
buscar agilitzar-ho al màxim.  

 

Preguntes i respostes del torn obert de paraules: 
 

 

Resum d’acords: 
- Acord del Consell de Salut de Ciutat Vella en relació a la construcció del nou Centre d’Atenció 

Primària del Gòtic: es farà arribar a les autoritats i administracions pertinents.  

 


