
 

 Consell de Salut de Ciutat Vella 
 
 
Data: 16 de maig de 2022 
Lloc:  Centre Cívic Pati Llimona 
Hora:  17:00  

Assistents: 
Presidenta:  
Andrés Pérez Conte (BCN en Comú) 

Consellers: 
Oriol Casabella Troncoso (PSC), Jordi Callejo Moya  (ERC) i Tahir Rafi Khanum (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 Gòtic 
CAP Drassanes - EAP Raval Sud 
INAD - Parc Salut Mar  
Spora Sinèrgies - Direcció d'Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona 
Cooperativa Aixec 
Sindicatura de Greuges de Barcelona 
 

Assistents representants d’entitats: 
AV Casc Antic 
AV Gòtic 
AV Xarxa Veïnal del Raval 
AV Raval 
Taula del Raval 
CUS, salut, consum i alimentació 
Kalipi - Fed Entitats Filipines 
 

Veïnat a títol individual:  
0 

Acta de: 



 

Ordre del dia: 

1. Actualització de l’estat dels equipaments de salut 

2. Resultats de l’Enquesta Factors de Risc a l’Escola Secundària (FRESC) 2021 

3. Retorn de la Taula de Salut Mental     

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

1. Actualització de l’estat dels equipaments de salut 

La Marta Cabanas, directora de l’àrea litoral mar del Consorci Sanitari de Barcelona, ens presenta 
diferents informacions relacionades amb l’estat dels equipaments de salut del districte. S’adjunta la 
presentació.  

El gener del 2022 es va realitzar el trasllat del CSMA de Ciutat Vella i el SATMI al costat del CAP 
Drassanes. 

En relació als espais dels centres d’atenció primària, trasllada la reflexió que la majoria de CAPs de la 
ciutat són petits perquè són espais molt antics construïts en un moment històric i de població diferents. 
Recorda que tots els CAPs de Ciutat Vella necessiten trasllat i millores. En el cas del CAP del Raval 
Nord i del Gòtic ja hi ha nous emplaçaments decidits. 

Del CAP Raval Nord s’ha resolt el concurs per la redacció del projecte. En aquests moments s’està 
redactant el detall del projecte. S’espera licitar les obres aquest estiu i poder començar les obres a finals 
del 2023 o principis del 2024. 

En el cas del CAP Gòtic ja s’ha elaborat el pla funcional. Actualment l’atenció es dona en 3 espais: CAP, 
un prefabricat amb 9 consultes i els baixos de l’Aprop. Segueix faltant espai i s’estan buscant espais 
addicionals propers del CAP, què és una de les condicions que posa el CAP per garantir la qualitat 
assistencial. Una de les opcions seria un espai de la UPF.  

Sobre el CAP Barceloneta s’ha elaborat el pla funcional, per analitzar quines necessitats d’espai 
necessiten pels professionals que tenen i el creixement esperat de l’equip. S’està estudiant amb 
l’Ajuntament a partir d’aquestes necessitats en quins possibles espais es podria ubicar.  

Igualment s’estan estudiant nous emplaçaments pel CAP Casc Antic. S’han detectat diferents 
ubicacions possibles i s’està estudiant si hi cabria l’equipament. 

En relació al CAP Drassanes s’està valorant com podria créixer volumètricament l’edifici incrementant 
les plantes per guanyar metres quadrats a cadascuna. 

En Davide Malmusi, director de serveis de salut de l’Ajuntament de Barcelona, apunta que en els 5 
CAPs s’ha seguit el mateix procediment, el districte ha encarregat a partir de les necessitats d’espai un 
estudi d’emplaçaments. A partir dels resultats de l’estudi es treballa sobre la viabilitat de les diferents 
opcions i ubicacions proposades. 



 

A més al CAP de Casc Antic les converses amb el Departament de Justícia per una ubicació al solar de 
jutjats sembla que avancen favorablement.   

Finalment, l’Hospital del Mar ha iniciat la segona fase de les obres. .Es podrà adherir als fons Next 
Generation ja que el projecte estava molt avançat.  

 

2. Resultats de l’Enquesta Factors de Risc a l’Escola Secundària (FRESC) 2021 

La Carme Borrell, gerenta de l’Agència de Salut Pública de Barcelona ens presenta els resultats de 
l’enquesta FRESC del 2021. Aquesta enquesta es realitza cada 4 als anys als joves de 13 a 19 anys 
dels centres educatius de Barcelona.  

S’adjunta la presentació. Podeu trobar la publicació de l’enquesta https://www.aspb.cat/wp-
content/uploads/2022/03/ASPB_Salut-determinants-adolescent_ENQUESTA-FRESC_2021.pdf 

Podreu consultar i visualitzar les dades de l’Enquesta Fresc en el següent enllaç: 
https://www.aspb.cat/docs/fresc/  

 
3. Retorn de la Taula de Salut Mental  

Aleix Caussà, de la secretaria tècnica de la Taula de Salut Mental del districte i la Mar Guirao, de la 
Cooperativa Aixec, ens presenten la memòria del 2021 de la Taula de Salut Mental del districte de 
Ciutat Vella.  

Les taules de salut mental dels districtes es creen amb la finalitat de posar en marxa les accions del Pla 
de Salut Mental de Barcelona que tenen un caràcter territorial, per conèixer i articular tots els agents de 
la salut mental del districte, per assegurar la planificació i gestió de les diferents  actuacions al territori i 
per identificar potencialitats i necessitats en matèria de salut mental al districte. 

La Mar explicar en concret el projecte que s’ha desenvolupat durant el 2021 i tancat aquest 2022 del 
Mapatge de Joves i Salut Mental. El projecte parteix amb l’objectiu de posar en comú els projectes i 
entitats que hi ha disponibles per a joves, compartint que hi ha molts recursos però la informació no 
sempre arriba o està disponible quan és necessària. Hi ha participat 43 projectes per a joves diferents.  

La Marta Cabanas afegeix que la Taula s’han incorporat els referents de benestar emocional i 
comunitari. Aquests professionals estan vinculats al pla d’enfortiment de la primària i s’han incorporat 
els darrers mesos a tots els CAPs de Ciutat Vella. A més l’Atenció Primària també treballa estretament 
amb els serveis de salut mental i addiccions. Se segueix treballant amb els serveis de salut mental en la 
creació d’equips especialitzats assistencials per atendre millor als diferents casos. 

S’adjunta la presentació la memòria del 2017-2020. En aquests moments s’està tancant la del 2021. En 
aquest enllaç trobareu informació addicional de la Taula de Salut Mental de Ciutat Vella: 
https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/content/taula-salut-mental-districte-ciutat-vella-0 

4. Torn obert de paraula 

S’obre un torn de preguntes.  

https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2022/03/ASPB_Salut-determinants-adolescent_ENQUESTA-FRESC_2021.pdf
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2022/03/ASPB_Salut-determinants-adolescent_ENQUESTA-FRESC_2021.pdf
https://www.aspb.cat/docs/fresc/
https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/content/taula-salut-mental-districte-ciutat-vella-0


 

Preguntes i respostes de l’ordre del dia: 
 
1. Actualització de l’estat dels equipaments de salut 

Pregunta Resposta  

CAP Gòtic: tenim una previsió de tempos per la 
previsió d’impàs? 

Davide Malmusi: els terminis dependran de la solució que es 
trobi. I s’aconsegueix un espai cedit dependrà de com estigui 
l’espai i les adequacions que s’hagin de fer. 

Marta Cabanas: s’està treballant contínuament per poder 
aconseguir aquest espai addicional que compleixi les 
condicions necessàries, tant per un ús sanitari com les que 
ha posat el CAP. Es va avançant tan ràpid com es pot.  

CAP Gòtic: es poden accelerar els terminis 
definitius? 

Davide Malmusi: L’opció de Pi i Sunyer sabem que depèn del 
trasllat dels equips que ocupen actualment l’espai. En 
aquests moments el cronograma previst i presentat 
públicament s’està complint i s’espera seguir-lo i acomplir-lo.  

AV Casc Antic: la majoria de CAPs de Barcelona 
estan obsolets. El més trist és que cada 4 anys  
es signa un conveni Ajuntament – Generalitat i la 
majoria d’aquests CAPs es mantenen pendents 
de reforma o nova ubicació des de 2008. S’hauria 
de poder accelerar el buidament del centre de Pi i 
Sunyer.  

Davide Malmusi: Els convenis han estat el 2008, el 2016 i 
s’està treballant per deixar-ne un preparat pel 2023. Els 
problemes més grans han estat la no disponibilitat d’espais.  

Xarxa Veïnal del Raval: és segur que aquest 
estiu es farà la licitació de les obres del nou CAP 
del Raval Nord? 

Marta Cabanas: en aquests moments és aquesta la previsió.  

AV Gòtic: Quin espai de la UPF s’està pensant 
per l’ampliació provisional del CAP Gòtic? 
Esperem que no sigui a costa de cap altre servei 
públic pels veïns. 

Marta Cabanas: s’ha demanat que es busquin 400 m2 dins 
l’edifici que hi ha la plaça Joaquim Xirau, on hi ha l’Elisava.  

 
2. Resultats de l’Enquesta Factors de Risc a l’Escola Secundària (FRESC) 2021 

 
Pregunta Resposta  

AV Gòtic: es pot fer una diagnosi de la situació 
dels joves a partir d’aquestes dades? 

Carme Borrell: per nosaltres aquest estudi és una bona 
diagnosi perquè s’ha arribat a molta població. A partir d’aquñi 
s’ofereixen programes de salut a l’escoles i instituts per 
treballar diferents reptes i objectius. Un terç de les escoles 
participa en programa. Des de l’ASPB l’aposta és que la salut 
no sigui un programa optatiu, si no que formi part del 
currículum escolar.  

Salut i Escola col·labora amb els programes de 
l’ASPB? 

Marta Cabanas: Si, s’hi col·labora i es participa.  

 

3. Retorn de la Taula de Salut Mental  



 

Pregunta Resposta  

INAD – Parc Salut Mar: la Taula ajuda molt a 
posar ordre en el que tenim i en les noves 
accions que anem fent, tant a nivell de prevenció 
com assistencial.  

 

AV Casc Antic: un dels problemes de la salut 
mental és la diversitat de proveïdors i de 
coordinació. Sorprèn que calgui fer un mapatge 
per saber quins recursos tenim.  

Aleix Caussà: s’està fent un document per ordenar-ho, no 
valorant el nivell de coordinació. En alguns casos són serveis 
que tenen per objectiu l’atenció en salut mental però en altres 
casos són entitats que tenen algun projecte concret amb 
aquest enfocament. 

AV Casc Antic: a banda d’abordar els recursos 
per joves, el malestar dels professional, formació 
per professionals, que passa amb la resta? 

Aleix Caussà: els temes que es treballen i es prioritzen es 
decideixen entre els professionals de la taula i són finits. La 
taula no té competència política i és un espai dedicat a l’acció 
que no pot tocar estructura.  

Xarxa Veïnal del Raval: a les associacions i als 
veïns del barri no arriba molta d’aquesta 
informació.  

Davide Malmusi: Les taules de salut mental (TSM) dels 
districtes són una línia de treball del Pla de Salut Mental. Són 
un espai constituït com un espai tècnic, que calia que fes 
retorn anualment al Consell de Salut, cosa que no hem fet 
amb l’assiduïtat correcta. S’ha de fer aquest retorn anualment 
perquè això no passi.  

Hem de vetllar perquè la informació arribi. 

AV Casc Antic: no hi ha prou recursos per 
atendre la salut mental i el malestar emocional, i 
evitar que les persones que senten malestar 
puguin ser ateses i no acabin desenvolupament 
una malaltia mental.  

Marta Cabanas: la TSM té una funció molt clara de fer aflorar 
els recursos que treballen més enllà de l’atenció sanitària per 
la salut mental. L’accessibilitat és millorable i se segueix 
treballant per la millora la de la qualitat. En aquests moments 
les dades d’accessibilitat per les primeres visites són: 

- CSMIJ: 15 dies psicòleg, 30 dies psiquiatre 
- CSMA: 30 dies psicòleg, 55 dies psiquiatre 

A Ciutat Vella es tenen dels millors indicadors d’accessibilitat 
de la ciutat.  

La salut mental és una de les prioritats i s’hi estant invertint 
molt.  

 

Preguntes i respostes del torn obert de paraules: 
Pregunta Resposta  

AV Casc Antic: quan es preveu la incorporació i 
quin paper tindran els fisioterapeutes? 

Marta Cabanas: estan incorporats al CAP Drassanes, previ a 
l’anunci que va fer la conselleria que s’incorporarien.  

AV Casc Antic: demana que es constitueixen els 
consell de salut dels CAP.  

Marta Cabanas: s’està treballant conjuntament el CSB i 
l’Ajuntament perquè es posin en marxa aquests espais de 
participació a les àrees bàsiques de salut. 

 
 

Resum d’acords: 
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