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Districte de Ciutat Vella 

CONSELL DE SALUT 10/04/2018 

Pati Llimona c. Regomir 3. 18:30h. 

 

Assistents:   

Eva Alfama Presidenta del Consell de Salut, consellera de districte 

Teresa Picazo Vicepresidenta del Consell de Salut, AVV Barri Gòtic 

Sofia Ferré Consorci Sanitari de Barcelona 

Carme Borrell Agència de Salut Pública de Barcelona 

Pilar Solanes Dept. Salut Ajuntament de Barcelona 

Oriol Casabella Conseller del PSC 

Marc Rodés Conseller del PDeCAT 

Mireia Boixadera Institut Català de la Salut 

Helia Cebrián Pujol Equip Atenció Primària Gòtic 

Jose M Bordas Equip Atenció Primària Gòtic 

Ana Bengado Garcia Equip Atenció Primària Casc Antic 

Gemma Ricós Furió Línia Pediàtrica CAP Drassanes 

Francesc Cots Hospital del Mar – Parc Salut Mar 

Custodia del Amo Consorci Sanitari de Barcelona 

Francina Fonseca CAS-Barceloneta 

Imma Bernabeu Col·legi de farmacèutics 

Jaime Gutiérrez KALIPI 

Marcela Güell AVV Casc Antic 

Enric Mena Taula Raval 

Dolors Bascompte CUS: salut, consum, alimentació 

Mª Luisa Garcia Creación Positiva, SIDASTUDI 

Fe Alma Sagisi EAMISS Comunidad Filipina 

Anna Morancho Tècnica de districte  

 

Desenvolupament de la Sessió: 

Presideix la consellera Eva Alfama. En la seva intervenció inicial dóna la benvinguda als i les 

assistents i exposa el següent ordre del dia: 

1. Informacions vàries  

2. Presentació de les dades de les llistes d’espera   

3. Proposta de taller participatiu al Consell de Salut 

4. Mesures d’abordatge de la contaminació acústica a Ciutat Vella  

5. Torn obert de paraula 

 

1. Informacions vàries 

Estat de les obres dels equipaments de salut, a càrrec de la Dra. Sofia Ferré (Consorci Sanitari 

de Barcelona). 

Les obres de l’equipament ubicat al primer pis del carrer Sant Oleguer finalitzaran al maig, 

però l’equipament necessari per al funcionament del servei no arribarà fins a principis de 

setembre. Quan es rebi l’equipament s’efectuarà el trasllat dels equips de Drassanes de les 

àrees d’Infeccions de Transmissió Sexual, Tuberculosi i Salut Internacional.  
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Districte de Ciutat Vella 

En relació al Centre Fòrum, s’han finalitzat les obres per a acollir el servei de rehabilitació 

hospitalària i ambulatòria. S’ha organitzat una jornada de portes obertes el dia 23 d’abril. El 

servei començarà a funcionar el dia següent.  

Finalment, s’està treballant en la cessió del solar que hauria d’acollir el trasllat del sociosanitari 

de l’Evangeli que es situaria a l’entorn de les Glòries.  

 

Taula de salut mental de Ciutat Vella, a càrrec de l’Eva Alfama (Consellera de Salut). 

L’Eva Alfama explica que al setembre de 2016 es va aprovar el Pla de Salut Mental de 

Barcelona, amb l’objectiu d’aconseguir una mirada i abordatge general de la salut mental. 

Recull les mesures que estaven en marxa així com noves línies de treball que inclouen des de la 

conscienciació fins a formació de professionals o entitats.  

Per tal de portar al territori tot aquest treball es creen les taules de salut mental de districte. Es 

tracta d’una taula tècnica que inclou tant serveis i entitats especialitzats com generalistes. Els 

membres de la Taula al districte inclouen: Agència de salut pública de Barcelona, Consorci 

d’Educació de Barcelona, Institut Municipal de Serveis Socials, Centre de Salut Mental Adults 

(CSMA), Centre de Salut Mental Infants i Joves (CSMIJ), departament de Joventut (CIAJ, Aquí 

t’escoltem), Equip Interdisciplinari per a la Petita Infància (EIPI), Centre de desenvolupament 

infantil i atenció precoç (CDIAP), Oficina d’Habitatge, Barcelona Activa (programa A prop Jove), 

Consorci Sanitari de Barcelona, Programa BCN Interculturalitat, Institut Municipal de Persones 

amb Discapacitat, Xarxa sense gravetat i Fundació Tot raval, entre altres. 

Els seus objectius són la detecció de necessitats i oportunitats al voltant de la salut mental, el 

disseny i priorització de línies d’actuació i la creació de grups de treball (es convidarà a 

participar a tots els agents relacionats amb la temàtica) per portar a terme els projectes sorgits 

de la Taula.   

La Pilar Solanes (Departament de Salut) comenta com exemple de projecte l’Espai Consulta 

Jove. Es tractarà d’un espai comunitari ubicat al casal de joves Palau Alòs per a adolescents i 

joves, que atendran consultes presencials o telefòniques sense necessitat de demanar cita 

prèvia, creats amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats d’atenció i dels possibles casos 

de patiment psicològic i/o emocional que poden aparèixer en el context escolar, familiar o 

comunitari dels joves d’entre 12 i 21 anys, dirigits per professionals del CSMIJ. També faran 

assessorament a educadors que estiguin treballant amb aquests joves. Tan aquest projecte, 

com la resta de projectes relacionats amb la Taula de Salut Mental, es presentaran al consell 

de salut quan es posin en marxa. 

 

2. Presentació de les dades de les llistes d’espera   

A càrrec de Custòdia del Amo i Sofia Ferré, de l’Àrea Integral de Salut Litoral Mar del Consorci 

Sanitari de Barcelona. 

La Sofia Ferré i la Custòdia del Amo presenten les dades de les llistes d’espera al equipaments 

de salut del districte a finals d’any. S’adjunten les dades presentades. Recorden que la majoria 

d’aquestes dades s’actualitzen mensualment al web del Servei Català de la Salut. Es poden 
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Districte de Ciutat Vella 

consultar al següent enllaç: http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-

salut/llistes-espera/ 

Algunes dades que es destaquen: 

- Als equips d’atenció primària (EAP), la disponibilitat de primera visita no urgent en menys 

de 48h s’acomplia entre un 96% i 100% dels casos.  

La Marcela Güell (AVV Casc Antic) apunta que malgrat les dades aquesta no és 

l’experiència que viuen els veïns. 

- S’ha treballat per a aconseguir que la primera visita no urgent a especialistes presents a 

l’atenció primària es faci en menys de 45 dies (l’estàndard de Catalunya marca el límit en 

90 dies). Durant el 2017 s’ha millorat aquest paràmetre en la majoria d’especialitats, 

reumatologia, dermatologia i otorinolaringologia són les que presenten més demora. 

- El temps d’espera mitjà per a especialistes a consultes externes a l’Hospital del Mar és de 

52 dies. Per a proves diagnòstiques va ser de 50 dies. 

- Els temps mig d’espera per a les intervencions quirúrgiques es troba per sota dels 

estàndards marcats.  

- Hi hagut un augment del nombre d’intervencions quirúrgiques, això es deu a l’augment de 

recursos destinats des de Catsalut mitjançant un pla de xoc temporal per reduir les llistes 

d’espera així com a l’obertura des del setembre de 2 nous quiròfans a l’Hospital del Mar. 

- Respecte al nombre de pacients esperant internament en un sociosanitari només es 

disposen de les dades de pacients ingressats a l’Hospital del Mar, no es disposa per ara de 

les dades de l’atenció primària.  

Faltaven a la presentació les dades de llista d’espera al CSMA, s’adjunten a la documentació 

del Consell. 

D’altra banda es presenten les dades de persones acreditades a “La meva salut”, un recurs des 

d’on els pacients poden accedir a dades de la seva història clínica com proves, anàlisis o 

receptes. La Sofia demana que entre totes ajudem a fer saber de la seva existència i a que més 

pacients ho facin servir. Actualment només entre un 4 i un 10% dels pacients dels equips 

d’atenció primària de salut del districte s’hi han inscrit. A més s’està treballant perquè a partir 

de l’estiu els menors d’edat tinguin accés a “la meva salut”.   

La Marcela Güell comenta que hi ha documentació de proves o informes de l’Hospital del Mar 

que triguen dies a aparèixer a les històries clíniques dels centres d’atenció primària (CAP). En 

Francesc Cots (Hospital del Mar) explica que és un procés informatitzat que no hauria de 

presentar demora. Tanmateix la Custòdia del Amo remarca que estan treballant per a tenir en 

els propers mesos un sistema compatible entre els CAP i els hospitals. 

Abans de finalitzar aquest punt de l’ordre del dia la Sofia Ferré vol fer esment específic i 

felicitar l’esforç de tots els professionals per tal d’obtenir aquests bones dades a les llistes 

d’espera.  

 

 

 

http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistes-espera/
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistes-espera/
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Districte de Ciutat Vella 

3. Proposta de taller participatiu al Consell de Salut 

A càrrec de Pilar Solanes, directora del Departament de Salut. 

Des del Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha treballat en els darrers 

mesos el plantejament  dels Consells de  Salut amb l’objectiu de convertir-los en un espai més 

participatiu i no tant informatiu.  

La Pilar Solanes recorda que s’han posat en marxa estratègies de ciutat relacionades amb la 

salut i que la visió dels territoris és important per a la seva aplicació, i que ha d’estar 

relacionada amb els Consells de Salut. De cara al futur s’estan treballant dues noves 

estratègies. Es proposa treballar aquests temes als Consells de Salut dels diferents districtes, 

per tal d’aprofundir sobre aquestes temàtiques des de la perspectiva territorial i poder-ho 

posar en comú posteriorment en les actuacions que es defineixin.  

Es proposen dos temes a tots els Consells de Salut perquè aquests n’escullin un. El mètode de 

treball seria: 

1) Triar un tema de treball des del Consell de Salut. 

2) Aprofundir en una diagnosi general sobre la realitat del districte. 

3) Contribuir a veure que s’està fent i quines accions podem desenvolupar.   

Es duria a terme en un taller d’unes 3 hores al districte i es posaria en comú a finals d’any en 

una jornada conjunta de tots els districtes. 

Els temes que es proposen són a) el suport a les persones cuidadores i b) la solitud i l’aïllament 

no volgut. El Consell de Salut decideix que treballarà el b).  

 

4. Mesures d’abordatge de la contaminació acústica a Ciutat Vella  

A càrrec d’Eva Alfama, consellera de salut. 

L’Eva Alfama presenta al Consell de Salut un avançament de l’informe que es presentarà al 

plenari de districte del mes de maig.  

Les dades recollides mostren que hi ha un creixement de la preocupació ciutadana sobre el 

soroll, essent Ciutat Vella el districte més sorollós de Barcelona. A Ciutat Vella s’hi sumen una 

baixa qualitat de la construcció i una alta densitat d’activitats de pública concurrència.  A més 

es detecta que es recullen moltes denúncies per soroll on hi ha la major concentració de locals 

d’oci.  

S’apunten com a fonts de soroll sobre les quals actuar, la música i la gent al carrer, els locals i 

edificis, el trànsit i els vehicles de mobilitat personal i la recollida d’escombraries.  Des del 

districte s’han definit els següents eixos d’actuació: 

1) Diagnòstic: es va realitzar un estudi de valoració de l’impacte del soroll al districte que 

es va presentar al Consell de Salut el 2017. 

2) El soroll com a element transversal:  

- Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella incorporant el soroll com a element 

clau de cara a l’establiment de noves activitats. 
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- Pla d’inspecció de Ciutat Vella, que recull com a objectiu la inspecció proactiva 

dels locals amb soroll, especialment per fer complir la normativa als locals amb 

portes obertes o que incompleixen horaris 

3) Posada en funcionament d’actuacions específiques: 

- Modificació dels horaris de neteja per a reduir el soroll nocturn 

- Pla de veïnatge de Ciutat Vella 

- Instruments de prevenció, comunicació i sensibilització 

- Ajudes per millorar els sistemes de tancaments i finestres en zones de màxima 

concentració de soroll 

- Innovació i proves pilot (per exemple un estudi de l’impacte acústic dels 

paviments de Ciutat Vella per a valorar els paviments més adequats a la 

mobilitat del districte) 

L’Enric Mena (Taula Raval) comenta que a banda de les portes o compliment d’horaris del bars 

també hi ha el problema de la gent dels bars que surt a fumar, generant tant un problema de 

soroll com de brutícia. 

La Marcela Güell (AVV Casc Antic) destaca que als carrers de plataforma única hi ha molt de 

soroll derivat dels monopatins. A més comenta que el paviment d’alguns carrers del Casc Antic 

i del Gòtic estan en molt mal estat i poden presentar un risc de caigudes. Per exemple al carrer 

Escudellers hi ha moltes rajoles aixecades. L’Eva Alfama explica que al carrer Escudellers, i en 

altres espais, ja hi ha planificades accions de manteniment.  

 

5. Torn obert de paraula 

Diversos participants del Consell de Salut demanen si es podria avançar l’horari de la 

convocatòria per tal d’ajudar a la conciliació, tenint en compte que és un espai on hi participen 

tant serveis com veïns, veïnes i entitats. S’acorda convocar el següent consell a les 17:00h. 

La Teresa Picazo (AVV Gòtic) recorda que només avui hi havia convocats 17 desnonaments a 

Ciutat Vella, i que seguim tenint dades alarmants. La Mª Luisa Garcia (Creación Positiva) 

apunta que també seria un gran tema per treballar des d’una perspectiva de salut. 

 

Es tanca la sessió a les 20:30h. 


