
 

 Consell de Salut de Ciutat Vella 
 
 
Data: 15 de novembre de 2021 
Lloc:  Centre Cívic Pati Llimona 
Hora:  17:00  

Assistents: 
Presidenta:  
Andrés Pérez (BCN en Comú) 

Consellers: 
Jordi Callejo Moya  (ERC), Maria José Chacón (JuntsxCat) i Julia Barea (Cs) 

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 Barceloneta 
CAP Casc Antic 
CAP Gòtic 
CSMIJ - Parc Salut Mar  
Hospital del Mar i CUAP Peracampa- Parc de Salut Mar 
 

Assistents representants d’entitats: 
AV Casc Antic 
AV Gòtic 
AV Xarxa Veïnal del Raval 
AV Illa RPR 
AV Raval 
Fundació Tot Raval 
Kalipi - Fed Entitats Filipines 
 

Veïnat a títol individual:  
0 

Ordre del dia: 

Acta de: 



 

1. Accessibilitat a l’atenció primària  

a) Programació visites: web programació per motius 

b) Presencialitat als CAPs del Districte 

c) Campanya de vacunació de la grip 

2. Vacunació contra la Covid-19  

a) Cobertures vacunals al districte  

b) Estratègies comunitàries d’accés a la vacunació 

3. Soroll i salut 

a) Presentació de l’informe de l’ASPB  

b) Debat i propostes

Desenvolupament de la sessió: 
 
Excusen la seva assistència SIDASTUDI i l’Associació de Veïns de la Barceloneta. 

 

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

1. Accessibilitat a l’atenció primària 
a. Programació visites: web programació per motius 
b. Presencialitat als CAPs del Districte 
c. Campanya de vacunació de la grip 

La Marta Cabanas, directora de l’àrea litoral mar del Consorci Sanitari de Barcelona, ens presenta 
diferents informacions relacionades amb l’accessibilitat a l’atenció primària. 

Per una banda la web de programació per motius pel tràmit de cita prèvia: 
https://citasalut.gencat.cat/PPM/Access/Login 

Facilita poder adreçar la demanda al professional adequat, i que no tot recaigui sobre medicina de 
família. S’està fent difusió d’aquesta eina per millorar l’accés, s’és conscient que l’accés telefònic encara 
ha de millorar. 

També es presenten les dades de presencialitat als diferents CAPs del districte de les visites durant el 
2021 amb medicina de família, infermeria i pediatria.  

Explica que s’està portant a terme la campanya de vacunació de la grip als centres d’atenció primària. 
Es pot demanar cita a través de la web de programació de visites https://citasalut.gencat.cat/ , “La Meva 
Salut” o directament al CAP.  

S’adjunta la presentació. 

https://citasalut.gencat.cat/PPM/Access/Login
https://citasalut.gencat.cat/


 

2. Vacunació contra la Covid-19 
a. Cobertures vacunals al districte 
b. Estratègies comunitàries d’accés a la vacunació 

La Carme Borrell, gerenta de l’Agència de Salut Pública de Barcelona ens presenta les dades actuals 
de la les cobertures vacunals a la ciutat de Barcelona i a les àrees bàsiques de salut del Districte. Totes 
les ABS del districte presenten uns percentatges de població vacunada més baixos tant en homes com 
amb dones sobre la mitjana de la ciutat. 

Per millorar aquestes cobertures es van posar uns punts de reforç pel tràmit de citació i també unes 
jornades de vacunació comunitària, de les que s’adjunten els resultats.   

Ens recorda que a la web de l’ASPB hi ha recollida la informació de diferents aspectes relacionats amb 
al Covid: https://webs.aspb.cat/covid19/ . A la web COVID al dia es poden consultar diferents dades: 
https://webs.aspb.cat/covid19aldiabcn/  

 
3. Soroll i salut 

a. Presentació de l’informe de l’ASPB 

La Carme Borrell ens presenta l’estudi que va realitzar l’ASPB el 2021, s’adjunta la presentació. Es pot 
consultar aquí: https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2021/02/sorollambientalisalut-bcn2021.pdf  

El mapa de soroll de Barcelona, elaborat el 2017, va estudiar els llindars de sorolls els que estava 
exposada la població. A Ciutat Vella la població exposada a llindars de soroll superior als recomanables 
és molt elevada a la nit, vinculada principalment a l’oci nocturn. El soroll de l’oci nocturn afecta el 
benestar emocional, psicològic i social i els trastorns del son. 

b. Debat i propostes 

El conseller Andrés Pérez presenta les diferents actuacions  i mesures en relació al soroll que s’han 
impulsat al districte els darrers anys. Remarca que no ha estat senzill anar introduint canvis en un 
districte que havia organitzat gran part de l’activitat econòmica al voltant de l’oci nocturn.  

Es presenten dades referents a les inspeccions per compliment d’horaris, inspeccions de terrasses, 
sancions a establiments per venda d’alcohol a partir de les 23 h, actuacions dels serveis de neteja, la 
campanya de convivència Estiu 2021, reordenació de la pràctica de l’skate o taules de treball en marxa 
entre d’altres. S’adjunta la presentació.  

També es fa referència a l’estudi realitzat el 2017 per l’ASPB de valoració de l’impacte del soroll 
procedent de les activitats relacionades amb l'oci nocturn sobre la salut de les persones en el Districte 
de Ciutat Vella. Aquest estudi es va presentar al Consell de Salut el 2017. Podeu consultar: 

- La presentació de l’estudi al Consell de Salut: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/informe_soroll_25052017.pdf   

- L’estudi: https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2019/05/ASPB_impacte-soroll-oci-nocturn-Ciutat-
Vella.pdf  

https://webs.aspb.cat/covid19/
https://webs.aspb.cat/covid19aldiabcn/
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2021/02/sorollambientalisalut-bcn2021.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/informe_soroll_25052017.pdf
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2019/05/ASPB_impacte-soroll-oci-nocturn-Ciutat-Vella.pdf
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2019/05/ASPB_impacte-soroll-oci-nocturn-Ciutat-Vella.pdf


 

- Documentació del Consell de Salut de l’abril del 2018 que també va tractar l’abordatge del soroll: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_consell_de_s
alut_abril_2018.pdf 
   

A partir de les dades presentades s’obre un torn de debat i propostes, es recullen les aportacions a 
l’apartat de “Preguntes i respostes de l’ordre del dia”.  

Les associacions de veïns del Gòtic i Xarxa Veïnal del Raval presenten un manifest al consell, que  
s’adjunta al final de l’acta. Amb el manifest demanen el compromís de crear una taula de treball per 
l’abordatge del soroll al districte. El conseller Andrés Pérez accepta la proposta.  

4. Torn obert de paraula 

S’obre un torn de preguntes.  

Preguntes i respostes de l’ordre del dia: 
 
1. Accessibilitat a l’atenció primària 

Pregunta Resposta  

CAP Gòtic: aquest 2021 han fet 5.500 visites a 
persones que no són del barri, cap aquest 
reconeixement a tota aquesta feina que no està 
recollida ni representada. 

Marta Cabanas: s’és conscient d’aquest greuge en alguns 
equips de primària. 

KALIPI: les veïnes no poden contactar per via 
telefònica, i no serveix la web per tothom.  

Marta Cabanas: s’està treballant per millor l’accessibilitat 
telefònica, s’està treballant per ampliar les línies disponibles. 
Es pot seguir demanant cita per telèfon i de forma presencial. 
Es pot planificar alguna acció comunitària per fer conèixer 
com funciona la web i les eines com “la meva salut”.  

AV Casc Antic: es disposa d’atenció telefònica en 
llengües diverses? Aquest sistema web posa més 
facilitats a qui menys dificultats té.  

Marta Cabanas: les visites que es reserven per la web no 
tenen prioritat respecte les que es puguin demanar per 
telèfon pel taulell.  

José Mármol, ICS: respecte les centraletes s’ha generat un 
sistema per poder recuperar les trucades que no es poden 
atendre i poder retornar la trucada. La centraleta és en català 
i castellà.  

 

2. Vacunació contra la Covid-19 
Pregunta Resposta  

AV Gòtic: Sorprèn que de les Jornades de 
Vacunació, la jornada que més població es va 
vacunar fos al Gòtic i que les dades segueixen 
tan baixes. 

Carme Borrell: Es va valorar que potser l’emplaçament, a 
l’Av. Catedral, va generar un efecte crida, a persones de 
molts altres emplaçaments. 

Xarxa veïnal del Raval: s’està ajustant les dades 
respecte la població que figura assignada a les 

CAP Gòtic: a més afegeixen que hi ha molta població que es 
vacuna als seus països d’origen i no es pot recollir aquesta 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_consell_de_salut_abril_2018.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_consell_de_salut_abril_2018.pdf


 

ABP que ja no estan vivint aquí? informació correctament. 

Davide Malmusi: cal veure com ajustar les dades tenint en 
compte tots aquests factors.  

Kalipi: Cal tenir en compte els horaris laborals, la 
jornada de la comunitat filipina va ser un èxit 
també per adaptar-se als horaris laborals i 
celebrar-se un dissabte o diumenge.  

Cal valorar les millors opcions i valorar aquestes necessitats.  

Fundació Tot Raval: s’ha explorat quines són les 
pors de les persones que no s’han vacunat? 

Carme Borrell: quan es preguntava a les persones que 
assistien a les jornades comunitàries perquè no s’havien 
vacunat fins llavors es recollia per dificultats per demanar 
hora o barreres lingüístiques. El recull general de motius que 
indicava les reticències és un material de la Generalitat. 

Fundació Tot Raval: com es té previst enfocar 
l’estratègia per vacunar amb les segones dosis 
tota la població vulnerable vacunada amb 
Janssen? 

Carme Borrell: la proposta és treballar-ho des dels CAPs 
amb el suport comunitari, ja que la majori de punts de 
vacunació de la Generalitat han tancat.  

 

3. Soroll i salut 
Pregunta Resposta  

AV Casc Antic: perquè les limitacions horàries de l’skate 
només són en una zona específica de Ciutat Vella? El 
soroll afecta a tot arreu. 

Andrés Pérez: se seguiran fent campanyes de 
senyalèctica, algunes accions amb elements que 
impedeixin la pràctica. 

AV Casc Antic: en referència a les accions, si es volen fer 
més coses es poden estalviar els domassos. Caldria que 
la informació es posés en diferents idiomes i es posi en 
un alçada que permeti veure’ls.  

Andrés Pérez: les accions que s’han explicat s’és 
conscient que no són solucions, però són mesures 
que s’han estat posant en marxa per intentar pal·liar 
algunes de les conseqüències. 

La limitació segueix sent les llicències que ja estan 
atorgades. Les solucions que tenim viables son de 
inspecció i sanció, de comunicació, preventives,... 
Podem treballar plegades perfer-les el més efectives 
possibles. 

No hi ha problema en generar aquesta taula de 
treball.  

 

AV Gòtic: El problema és el model de ciutat que tenim i 
un pla d’usos que no funciona. Les entitats han fet un 
mapeig de zones i bars i restaurants que tenen música, 
etc, que no compleixen.  

Angel??: Segons la OMS el soroll en l’oci nocturn hauria 
de ser menor a 30 db i l’estudi presentat al consell marca 
el llindar als 50. 

Des de les associacions compartirem la feina de mapeig 
que s’ha fet. A partir d’aquí es demana el compromís de 
generar una taula de treball perquè la situació és molt 
greu i les seves conseqüències també. 

Xarxa Veïnal del Raval: el que s’ha presentat avui no 
reflecteix la situació que viuen els veïns, que fa 4 o 5 
anys que no poden dormir una sola nit amb les finestres 
obertes. 

Fundació Tot Raval: Quan es faci el proper mapa del 
soroll es podrien incorporar les aportacions que fan les 
associacions de veïns respecte als llindars.  

 

 



 

Preguntes i respostes del torn obert de paraules: 
Pregunta Resposta  

CAP Gòtic: fa dues setmanes van tornar a tenir fuites 
d’aigües fecals al CAP. No es pot treballar d’aquesta 
manera, no és digna ni pels veïns ni pels treballadors 
està treballant d’aquesta manera. 

Es demana que s’acceleri les gestions pel nou CAP 
Gòtic, esperen que a la reunió prevista pel desembre hi 
hagi bones notícies.  

Andrés Pérez: s’està treballant per agilitzar la sortida 
dels treballadors municipals que ocupen actualment 
els espais de Pi Sunyer. Aquest tema es treballarà a 
la reunió prevista.  

 
 

Resum d’acords: 

- Crear una taula de treball per l’abordatge del soroll al districte. 

 

Annex: Manifest  
 
EL SOROLL A CIUTAT VELLA ENS DESTROSSA LA SALUT 

El veïnat de Ciutat Vella ja no podem més. 

Un cop hem sortit de la vigilància extrema a causa de la COVID, els nostres carrers, les nostres places, 
les platges, els pisos turístics ens recorden que el soroll i la gresca nocturna segueixen estant presents 
a les nostres vides i ens fan impossible el descans. 

Amb aquest escrit volem denunciar les conseqüències d’un model de ciutat que no fa res per respectar 
el silenci o millor dit no contempla que la contaminació acústica provocada per la industria de l’oci 
nocturn, pel turisme desbocat i per la laxitud en l’aplicació de sancions (skaters, patins i patinets) i 
l’ocupació de l’espai públic per les terrasses de bars i restaurants, també ens afecta. 

Una poderosa activitat econòmica de locals d’oci nocturn, de bars i restaurants ubicada a Ciutat Vella 
provoca que sigui el pol d’atracció de la gresca en general i d’un turisme que ha anat canviant d’hàbits. 
Hem passat de comiats de solters, a concentracions a totes hores amb alcohol a dojo i festes nocturnes 
al costat dels nostres habitatges. 

Per aquesta raó portem aquest escrit al Consell de Salut de Ciutat Vella per a què es prengui 
consciència que els veïns i les veïnes estem emmalaltint a causa del soroll que no ens deixa descansar. 

El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya es va dotar el 2002 de la Llei 16/2002, 
de protecció contra la contaminació acústica. En el seu articulat es defineix en quins casos els 
ajuntaments tenen la competència del control acústic i de com l’han de combatre. Però no es parla de la 
contaminació acústica fruit de la massificació i la concentració de persones als carrers o places a causa 
d’activitats atribuïdes a l’oci nocturn. 

L’Ajuntament ha de vetllar per a què els nostres carrers siguin segurs i per la tranquil·litat i el silenci 
nocturn. 



 

El descans és un dret. Ens trobem doncs davant d’un problema que va més enllà del que recull la Llei 
16/2002. El soroll també és una forma de coacció, com també ho és impedir el dret fonamental a la 
privacitat o a la intimitat del domicili, i té conseqüències penals. 

L’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions abril de 2010 té per objectiu regular les mesures i 
instruments necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica en els municipis. 

Com tot redactat genèric aquesta ordenança és lluny de reflectir la realitat que presenta actualment la 
ciutat de Barcelona i per extensió el districte de Ciutat Vella de  2021; de la mateixa manera l’actual Pla 
d’Usos de Ciutat Vella no pot regular la proliferació de negocis de bars, terrasses i centres d'alimentació, 
forns degustació, botigues de menjar per emportar etc. que són en essència focus de soroll continu. 
 
Tot plegat fa que cada vegada més hi hagi una sobre ocupació de l’espai públic que es tradueix en 
SOROLL i afecta a la nostra salut i la dels nostres fills. 

Per tot això demanem que el Consell de Salut de Ciutat Vella accepti el compromís de prendre les 
mesures necessàries per actuar ja de manera efectiva . 
 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como ruido cualquier sonido superior a 65 
decibelios (dB). En concreto, dicho ruido se vuelve dañino si supera los 75 dB y doloroso a partir 
de los 120 db. se recomienda no superar los 65 dB durante el día y para que el sueño sea 
reparador el ruido ambiente nocturno no debe exceder los 30 dB. 
 
 

Barcelona, 15 de novembre de 2021 
 
 
Associació Xarxa Veïnal del Raval  
Associació de veïns i veïnes Barri Gòtic  
Acció Raval 
Raval No Resignat 
 CAP Raval Nord 
Plataforma del Cap Raval Nord 

 

 

 

 

 


