Acta de:

Consell de Salut de Ciutat Vella

Data:

17 de maig de 2021

Lloc:

Virtual (Zoom)

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) 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 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:
AVV Casc Antic
AVV Gòtic
AVC Taula del Raval
Fundació Tot Raval
Fundació Babel
Xarxa Veïnal del Raval
Espai EAMISS
CUS: Salut, Consum i Alimentació

Veïnat a títol individual:
0

Ordre del dia:
1. Situació de la Covid-19 al districte
a. Situació epidemiològica
b. Vacunació
c. Accessibilitat a l’atenció primària
2. Actualització de l’estat dels equipaments de salut
3. Atenció a la violència masclista
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. Situació de la Covid-19 al districte
a. Situació epidemiològica
La Carme Borrell, gerenta de l’Agència de Salut Pública de Barcelona ens presenta les dades actuals
de la situació epidemiològica de la Covid. 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/
Les dades de l’últim mes mostren que a Ciutat Vella la incidència als barris no és alarmant i es manté
en la mitjana de la ciutat. En general les dades mostren una tendència a la baixa.
Respecte la vacunació, les ABS amb menor cobertures de vacunació es troben al nostre districte. Per
tal d’ajudar a facilitar l’accessibilitat a la vacunació en aquests territoris s’està treballant de forma
conjunta entre l’ASPB, Ajuntament i Salut per generar intervencions.
b. Vacunació
La Marta Cabanas, directora de l’àrea litoral mar del Consorci Sanitari de Barcelona ens explcia com
s’està desenvolupant la vacunació, les franges d’edat prioritzades i com s’han anat obrint, els punts que
s’han habilitat i la campanya informativa i de difusió. Al districte, a banda dels CAPs, s’ha habilitat un
punt de vacunació massiva a la Facultat de Geografia i Història de la UB del Raval.

c. Accessibilitat a l’atenció primària
La Marta Cabanas exposa els objectius principals del Pla d’Enfortiment de l’Atenció Primària, que al
districte de Ciutat Vella suposarà la incorporació de 18 nous professionals als equips d’atenció primària
per reforçar els diferents equips.
L’atenció primària ha tingut un curs molt marcat per l’atenció a la Covid, el que ha fet que altres
indicadors d’atenció s’hagin vist afectats, entre ells la presencialitat de les visites. Els diferents CAPs del
districte presenten les dades de visites presencials i virtuals dels primers mesos de l’any per diferents
grups professionals. Destaquen l’augment de l’activitat de l’atenció primària respecte el 2019, també
s’ha fet un esforç per anar recuperant la presencialitat, però cal recordar que seguim en situació de
pandèmia i alhora que les limitacions dels espais respecte als aforaments que limiten les persones que
es poden atendre i citar.
S’adjunten les presentacions.
2. Actualització de l’estat dels equipaments de Salut
L’Andrés Pérez, conseller de Salut de Districte, explica que l’emplaçament que s’ha decidit pel nou Cap
Gòtic serà a Pi i Sunyer. Actualment s’està pendent de trobar un espai per traslladar els equips
municipals que estan ocupant l’espai per poder començar les obres de l’equipament.
La Marta Cabanas ens informa que en el cas del Raval Nord s’està a punt de resoldre el concurs del
projecte del nou CAP.
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 ha iniciat la segona fase de les obres, que s’explicarà en el proper Consell de Salut.
2. Atenció a la violència masclista
La Pilar Heras, tècnica de Feminismes i Gent Gran de la direcció de Serveis a les Persones i al Territori
del Districte de Ciutat Vella, ens presenta el Circuit contra la Violència Masclista de la Ciutat i en concret
en el Circuit Territorial de Ciutat Vella.
Les referents territorials del districte són la tècnica de feminismes del districte, Pilar Heras, i per una
professional de salut, en aquest cas l’Eloisa Vioque, treballadora social de l’Equip de Pediatria de
Drassanes. Repassem la composició, objectius i funcionament del circuit. Destaca que específicament a
Ciutat Vella les dues comissions de treball que s’han proposat són per situacions de dones en consum
actiu que pateixen violència masclista i per l’acompanyament a les dones al procés de sortida de la
situació de VM.
S’adjunta la presentació.
4. Torn obert de paraula
S’obre un torn de preguntes.

Preguntes i respostes de l’ordre del dia:
1. Situació de la Covid-19 al districte
Pregunta

Malgrat el gran esforç que s’està fent des dels
CAPs hi ha molt de descontent amb la gestió de
les visites, costa molt contactar telefònicament,
no saps quan et trucaran,... Com es pot millorar
aquesta situació?

Es podria disposar de la informació detallada
sobre la població assignada a l’AIS Litoral a la
web del Consorci Sanitari de Barcelona?

Resposta
José Mármol, ICS: es segueix treballant per donar la millor
accessibilitat telefònica. En el cas de l’ICS s’ha treballat per
ampliar el número de línies telefòniques i generat un sistema
per poder recuperar les trucades que no es poden atendre i
poder retornar la trucada. L’objectiu actual es poder
recuperar la presencialitat i no perdre l’essència de proximitat
de la primària.
Ruth Martínez, CAP Gòtic: hi ha ha una part de la població
que vol mantenir certa atenció virtual i cal ser conscients que
caldrà treballar per trobar aquest equilibri.
Marta Cabanas: es revisaran les dades poblacionals perquè
siguin homogènies a la resta d’àrees de la ciutat, incloent les
dades per edat que es demanaven.

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

Resposta

L’Equip del CAP Gòtic demana que el procés cap
al nou CAP no quedi aturat, malgrat que hagin
guanyat espai amb el mòdul encara tenen
necessitats per cobrir. També demanen poder
participar del disseny del nou CAP.

Marta Cabanas: es contactarà amb l’equip per recollir les
seves necessitats per poder elaborar el Pla Funcional i es
treballarà com poder implicar i mantenir informat l’equip.

El CAP Drassanes demana poder disposar del
soterrani del CAP més enllà de l’estiu, on s’hi ha
traslladar el CSMA, per poder fer la campanya de
vacunació ja que tenen dubtes de les condicions
del mòdul de suport que s’instal·larà darrera el
CAP.

Marta Cabanas: el mòdul que s’instal·larà per donar suport al
CAP Drassanes és dels més grans que es disposen, són 45
m2, i inclourà un rampa d’accés. A la planta -1 del CAP s’hi
ha d’instal·lar el CSMA, pendent de fa anys, i responent a
l’estratègia de ciutat d’acostar la salut mental a l’atenció
primària.

Preocupa la baixa cobertura vacunal al districte i
la incorporació del turisme de masses de nou als
barris del districte.

3. Atenció a la violència masclista
Pregunta

Resposta

Si les entitats detectem algun cas de violència, on
ens hem d’adreçar o on hem de derivar?

Pilar Heras: les veïnes poden fer servir el telèfon de
referència per la violència masclista 900 900 120 o els
serveis socials. En cas que la situació sigui d’emergència
(crits, baralles, nenes plorant,...) és preferible trucar a la
Guàrdia Urbana o Mossos d’Esquadra.

Preguntes i respostes del torn obert de paraules:
Pregunta

Resposta

En aquest moment els casals de gent gran estan
tancats, quan la necessitat de socialització de la
gent gran és vital i necessària. Per quin motiu
estan tancats?

Pilar Heras, tècnica de gent gran del Districte: els casals
estan funcionant les activitats en petits grups de memòria i
activitat física i els serveis i assessoraments individuals. Els
espais de socialització i comunitàries es mantenen tancats
per complir les mesures del Procicat, s’aniran obrint a
mesura que la normativa ho permeti. La resta d’atenció es
manté de forma telemàtica.

Al proper Consell de Salut es podria tractar algun
tema pediàtric? Als barris hi ha infants i
adolescents i cal tenint-los en compte.

Resum d’acords:

