
 

 Consell de Salut de Ciutat Vella 
 
 
Data: 9 de novembre de 2020 
Lloc:  Virtual (Webex) 
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), 
Julia Barea (Cs) i Joan Julibert (PSC) 

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  
Direcció Serveis a les Persones i al Territori - Districte CV 
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: 
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona 
Residència Bertran Oriola - Germanes Hospitalàries 
AVV Raval 
AVV Casc Antic 
AVV Gòtic 
AVV Òstia 
Fundació Tot Raval 
SIDA STUDI 

Acta de: 



 

Creación Positiva 
Diàlegs de Dona  
Plataforma CAP Gòtic Nou Ja 
Xarxa Veïnal del Raval 
 

Veïnat a títol individual:  
0 

Ordre del dia: 

1. Incidència de la Covid-19 al districte i accions preventives realitzades 

2. Actualització de l’estat dels equipaments de Salut 

3. Situació de l’Atenció Primària al districte 

4. Torn obert de paraula

Desenvolupament de la sessió: 
 
El conseller de Salut  del districte, Andrés Pérez, dona la benvinguda al Consell i presenta l’ordre del 
dia.  

1. Incidència de la Covid-19 al districte i accions preventives realitzades 

La Carme Borrell, gerenta de l’Agència de Salut Pública de Barcelona ens presenta les dades actuals 
de la Covid. Des del mes de febrer l’ASPB s’ha reorganitzat per dedicar per reforçar els serveis 
relacionats amb la COVID. La informació amb la que es treballa s’ha centralitzat en una web d’accés 
públic amb tota la informació relacionada amb el coronavirus, que ha implicat a tots els departaments de 
l’ASPB: https://webs.aspb.cat/covid19/ . A la web COVID al dia es poden consultar diferents dades: 
https://webs.aspb.cat/covid19aldiabcn/  

Destaca de les dades actuals la diferència de distribució d’edats a la segona onada, que està afectant 
més la població més jove. A la primera onada l’afectació a Ciutat Vella va ser menor a l’esperada per la 
situació socioeconòmica, ara, en canvi, estem tenint unes incidències més altes, sobretot al barri del 
Raval. S’adjunten les dades. 

La Marta Cabanas, directora de l’àrea litoral mar del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), ens 
presenta la informació del cribratge massiu que es va realitzar el mes de setembre al Raval Nord. 
S’adjunta la presentació.  

L’Andrés Pérez explica les intervencions que s’han iniciat al Raval arran de l’alta incidència de casos. 
L’objectiu d’aquestes intervencions era reforçar els missatges de prevenció i treballar per assegurar que 
arribaven a tota la població. 

Les principals accions que s’estan desenvolupant conjuntament amb l’ASPB són: 

https://webs.aspb.cat/covid19/
https://webs.aspb.cat/covid19aldiabcn/


 

- Reforç informatiu a la població des de l’equip del Pla de Veïnatge amb comunicació a la població 
general i específica als comerços. 

- Acostament específic a les entitats de les comunitat d’origen cultural divers a partir d’àudios amb les 
recomanacions bàsiques.  

- Realització de trobades informatives sobre la COVID amb referents de les entitats per donar eines per 
a que puguin transmetre de manera efectiva les mesures sanitàries indicades i esdevenir agents de 
salut en el seu context comunitari 

2. Actualització de l’estat dels equipaments de Salut 

La Marta Cabanas i el Davide Malmusi, director de Serveis de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, ens 
expliquen la situació actual en relació al CAP Gòtic. Al setembre es va instal·lar una carpa del SEM que 
continua en funcionament. S’està enllestint la col·locació els mòduls temporals a la plaça Joaquim Xirau 
que inclouran 9 consultes i estaran disponibles al mes desembre.  

A partir dels estudis realitzats les opcions viables que es van seleccionar per a la ubicació definitiva són: 
plaça Pi Sunyer, ampliació del CAP actual a Església de l’Espirat Sant (carrer Nou de Sant Francesc) i 
C/Àngels Baixeras – Espais de correus. 

Des del Servei Català de la Salut s’ha demanat a l’Ajuntament que el mes de desembre confirmi quina 
d’aquestes seria la opció més factible.  

En el cas del Raval Nord ha sortit a concurs el projecte del nou CAP, mentre s’estan acabant els tràmits 
de cessió de l’espai de la capella al CatSalut.  

Respecte la resta de CAPs pendent d’ubicació se seguirà la metodologia que s’ha fet al Gòtic de posar 
un equip d’arquitectes per estudiar els possibles emplaçaments.  

L’Hospital del Mar està acabant el projecte d’obres per iniciar la segona fase de les obres.   

3. Situació de l’Atenció Primària al districte 

La Marta Cabanas explica que des del CSB s’ha estat treballant per buscar espais de suport, per una 
banda per la campanya de vacunació de la grip i d’altra banda per tenir punts de PCR/Covid. 

Presenten com s’han organitzat i estan treballant des dels propis Centres d’Atenció Primària i el SAP 
Litoral de l’Institut Català de la Salut (s’adjunten presentacions).  

Es remarca la necessitat de reforçar les plantilles però la dificultat de trobar professionals.  

4. Torn obert de paraula 

S’obre un torn de preguntes.  

Preguntes i respostes de l’ordre del dia: 
 



 

1. Incidència de la Covid-19 al districte i accions preventives realitzades 

Pregunta Resposta  

Dificultat de tenir materials de prevenció en 
idiomes i llengües diferents 

Es treballa per disposar de materials en diferents idiomes a la 
web del Canal Salut, però no sempre s’actualitzen amb les 
noves mesures.  

Des del districte, amb el suport de l’ASPB, es reforça la 
comunicació mitjançant àudios en llengües diverses.  

Les informacions bàsiques no arriben significades 
a alguns col·lectius d’origen cultural divers, per 
exemple no es fan correctament els aïllaments 

Carme Borrell: Les intervencions que s’han dissenyat al 
Raval responen a aquesta voluntat d’arribar a aquests 
col·lectius i reforçar tots aquestes missatges.  

S’ha previst des de l’ASPB algun abordatge 
especial per l’augment de casos al Raval i 
l’afectació a les comunitats d’origen divers? 

Carme Borrell: S’ha de seguir donant prioritat al programa 
d’accions que s’ha iniciat i hem presentat prèviament. Cal 
seguir treballant en aquest programa i explicar-lo bé. 

Problemes que afecten més a la població 
d’origen cultural divers en relació la Covid: la 
barrera idiomàtica (tot i els esforços molta 
informació no arriba), la bretxa digital i 
l’habitatge.Com funciona la gestió dels hotel 
salut?    

Davide Malmusi: actualment hi ha dos hotels salut que estan 
rebent les persones que no tenen opcions per fer els 
aïllaments. Ocasionalment poden acollir també contactes 
estrets que necessitin fer quarantenes, però no contemplen 
que hi puguin anar menors sols. Aquest dispositiu, així com 
el suport a les quarantenes al domicili, s’activen des dels 
CAPs.  

2. Actualització de l’estat dels equipaments de Salut 
Pregunta Resposta  

Respecte als emplaçaments definitius del CAP 
Gòtic, com és que se segueix considerant l’espai 
de Correus si s’ha presentat una iniciativa privada 
que es farà allà? 

Davide Malmusi: l’edifici és propietat de Correus, que ara 
mateix té un acord de cessió a l’ajuntament que contempla 
altres usos.  

S’ha descartat definitivament l’espai de Via 
Laietana 8-10? 

Marta Cabanas: des del Servei Català de la Salut es va 
descartar l’emplaçament per les dificultats d’accessibilitat.  

Si l’espai actual del CAP Gòtic està generant tant 
problemes, com és que es considera una 
ampliació fent servir els mateixos espais? 

Davide Malmusi: els informes descarten l’ampliació cap als 
pisos superiors, és veritat que es preveu la opció d’ampliar 
cap als espais de Nou de Sant Francesc, que tot i ser una 
opció viable és difícil.  

En relació a la resta de CAPs, també cal 
prioritzar-los i calendaritzar-lo ja 

Marta Cabanas: es comparteix aquesta necessitat. Es 
treballarà a fons estudiant els possibles emplaçaments i  
s’estudiaran tècnicament.  

Respecte al CAP Raval Nord, hi ha algun 
calendari previst? 

Davide Malmusi: la modificació urbanística està prevista per 
aquest mes o el següent i ja es podria fer la cessió, durant el 
primer trimestre del 2021.  

Marta Cabanas: Per tenir l’obra enllestida es preveuen 3-4 
anys. 

Respecte al CAP Raval Nord, es preveu 
participació dels professionals i la ciutadania en 
el projecte del CAP? 

Marta Cabanas: no s’ha definit encara si hi hauria participació 
de la ciutadania.  

 
  



 

3. Situació de l’Atenció Primària al districte 
Pregunta Resposta  

Les entitats comenten que no els arriba 
correctament la informació sobre l’Atenció 
Primària, des de les escoles de la Barceloneta es 
va demanar que les PCR quan hi ha un positiu es 
fessin a l’escola i s’estan fent al CAP. 

Elena Martínez (CAP Barceloneta): quan van tenir el primer 
positiu encara no tenien les autoritzacions signades i les 
famílies tenien dubtes de que es realitzés la prova sense la 
seva presència. Per facilitat aquest acompanyament i 
mantenir l’escola segura sense l’entrada d’adults es va 
decidir fer els tests al CAP. Els tests s’organitzen en hores 
diferents per no tenir acumulacions.  

No s’està rebent una bona atenció per part dels 
especialistes, no és fàcil la comunicació virtual i 
les visites s’estan retardant molt. 

Elena Martínez (CAP Barceloneta): per protegir sobretot els 
pacients no es pot tenir un accés com abans. Sobretot en 
dermatologia es demanen fotos per prioritzar. La 
telemedicina genera resistències i des del CAP s’intenta 
posar el màxim de facilitats.  

En relació al pla d’enfortiment de l’Atenció 
Primària, és un pla que es preveu més enllà de la 
Covid? 

Marta Cabanas: Els darrers dos anys ja es va començar a 
treballar per revertir els efectes de les retallades. En relació 
al Pla d’enfortiment, es preveuen uns 14-15 milions d’euros 
per la ciutat de Barcelona per la contractació de 
professionals, entre ells un reforç de l’atenció social, salut 
mental i nutricionistes.  

Des del CAP Drassanes i les entitats remarquen 
les dificultats de convivència amb les persones 
que fan estada al carrer i generen situacions de 
brutícia, violències,…a l’entorn del CAS Baluard 

Andrés Pérez: s’està treballant en una mesura de govern per 
abordar de forma integral la venda i consum de drogues al 
Raval, amb la implicació dels diferents serveis.  

Quan de temps es podrà fer servir els espais de 
la unitat de ITS Drassanes i Malalties tropicals 
per ús del CAP Drassanes? 

Marta Cabanas: és difícil posar una data perquè no es pot 
saber quan podran tornar els professionals. De moment s’ha 
cedit per 3 mesos. Durant aquest temps es treballarà per 
adequar un espai alternatiu.  

No es visibilitza la feina que es fa des de l’Atenció 
Primària perquè no hi ha una comunicació directa 
entre els CAPs i els usuaris.   

Alguns espais que feien aquesta tarda no s’estan realitzant 
per la Covid, compartim que és una pena que aquesta 
informació no arribi a la població.  

Aquesta comunicació i treball conjunt es pot realitzar també 
des de les Taules de Salut Comunitària, mentre no s’inicien 
els Consells de Participació Ciutadana. També es pot 
aprofitar l’espai de Salut als Barris en aquells barris que el 
tinguin.  

Quants professionals hi ha a cada centre? 
Els problemes de connexió no ens permeten continuar la 
comunicació àgilment, apuntem aquest tema pel proper 
Consell de Salut. 

 

Preguntes i respostes del torn obert de paraules: 
Pregunta Resposta  

  

 
 

Resum d’acords: 


