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Districte de Ciutat Vella 

CONSELL DE SALUT 21/11/2018 

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 

Pilar Solanes Dept. Salut Ajuntament de Barcelona 

Maria José Arteaga Consellera del PSC 

Maria José Chacón Consellera del PDeCAT 

Mireia Boixadera Institut Català de la Salut 

Helia Cebrián Pujol Equip Atenció Primària Gòtic 

Nacho Garcia Cabañero Equip Atenció Primària Gòtic 

Maria Antònia Vila Coll Equip Atenció Primària Gòtic 

Ana Bengado Garcia Equip Atenció Primària Casc Antic 

Mònica Espelt Llorens Equip Atenció Primària Casc Antic 

Elisenda Liso Viñals Equip Atenció Primària Raval Sud  

Núria Villanueva Equip Atenció Primària Raval Nord 

Ana Romagosa Equip Atenció Primària Raval Nord 

Maribel Pérez Hospital del Mar – CUAP Peracamps 

José Mármol Alcaraz SAP Litoral Esquerra - ICS 

Sidrah Ishaque Fundació Tot Raval 

Marcela Güell AVV Casc Antic 

Enric Mena Taula Raval 

M Carme Sabater CUS: salut, consum, alimentació 

Montse Pineda Lorenzo Creación Positiva 

David Paricio Salas SIDASTUDI 

Elena Giménez - Frontín Espai Social Raval – Fundació Catalunya La Pedrera 

Sara Carbonell Curralo Saräu (Associació Oci Inclusiu) 

Liliane Gallamini Banc del Moviment 

Gerard Verdés Tècnic de la Direcció de Democràcia activa i descentralització   

Clara Santamaria Tècnica de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

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: 

a. Estat de les obres dels equipaments de Salut  

b. Pla Estratègic Territorial del Consorci Sanitari de Barcelona   

c. Banc del moviment  

2. Situació del CAP Lluís Sayé - Raval Nord  

3. Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva a Ciutat Vella   

4. Torn obert de paraula 

  



 
 
 
 

2 
 

Districte de Ciutat Vella 

1. Informacions vàries 

 

a. Estat de les obres dels equipaments de Salut 

A càrrec de Sofia Ferré (Consorci Sanitari de Barcelona). 

Les obres de l’equipament ubicat al primer pis del carrer Sant Oleguer estan finalitzades, però 

l’equipament necessari per al funcionament encara no està disponible degut a que es va 

impugnar el concurs que s’havia realitzat. En aquest espai es situaran els equips de Drassanes 

de les àrees d’Infeccions de Transmissió Sexual, Tuberculosi i Salut Internacional. Es preveu 

que es faci el trasllat de cara al febrer o març en principi. 

En els espais que quedaran lliures al CAP Drassanes es començaran al març les obres 

d’adequació per ubicar-hi el centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) i el centre de salut 

mental d’adults (CSMA) de Ciutat Vella. Es preveu tenir-les acabades a finals d’any si tot va bé. 

b. Pla Estratègic Territorial del Consorci Sanitari de Barcelona   

A càrrec de Sofia Ferré (Consorci Sanitari de Barcelona). 

La Sofia Ferré presenta el Pla Estratègic Sanitari (PeS) (s’adjunta la presentació). Es tracta d’una 

eina per al diagnòstic, la identificació de prioritats i la planificació d’actuacions a desplegar en 

un territori definit, en el nostre cas Barcelona Litoral.  

Actualment s’està realitzant el diagnòstic. Cap al mes de març es convocaran diferents sessions 

participatives que inclouran ciutadania, professionals o entitats del món local, on es convidava 

a la participació de totes les presents.  

c. Banc del moviment  

A càrrec de Liliane Gallamini (Banc del Moviment) i Clara Santamaria (IMD).  

Es presenta el Banc del Moviment, que es defineix com un servei municipal que ofereix 

productes de suport com cadires de rodes, caminadors, crosses i d’altres a persones amb 

discapacitat o dificultats de moviment que resideixen a Barcelona.  

Disposa de dos punts d’atenció a Barcelona, el més proper al districte es troba a Sants-

Montjuïc, al c/Leiva 41. Es presenten els tipus de materials i el sistema de cessió i fiança. 

S’adjunta la documentació.  

 

2. Situació del CAP Raval Nord – Dr. Lluís Sayé 

A càrrec de Sofia Ferré (Consorci Sanitari de Barcelona – CSB-). 

La Sofia Ferré explica que l’edifici del CAP Raval Nord presenta deficiències estructurals greus i 

dèficit d’accessibilitat. En tractar-se d’un edifici catalogat amb la màxima protecció de 

patrimoni històric i arquitectònic no es poden fer reparacions grans, i cada reparació implica 

uns costos molt elevats.   

Des del 2006 s’està treballant per buscar un espai per a fer un nou CAP, i tot i quedar recollida 

la necessitat en els successius  Pactes de Ciutat entre la Generalitat de Catalunya i 

l’Ajuntament de Barcelona (documents on es concreta la planificació dels equipaments 
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sanitaris) del 2008 a dia d’avui encara no s’ha trobat una ubicació. Totes les opcions estudiades 

fins ara presentaven limitacions d’accés, estructurals o arquitectòniques.  També es va valorar 

ampliar el CAP amb un annex però era una solució que no resolia les dificultats funcionals de 

partida. S’han estudiat 8 opcions entre ampliació i nous espais al llarg dels anys.  

L’any 2016 va aparèixer la oportunitat del solar del C/Montalegre on hi ha la capella de la 

Misericòrdia. En aquest espai es podria fer construir un nou edifici que complís totes les 

necessitats del CAP. Aquest  espai havia estat cedit al MACBA per a la seva ampliació, a través 

d’un conveni que indicava que aquest es podia trencar si apareixia una necessitat major o 

passats 5 anys si no s’havia utilitzat l’espai, que seria la situació actual. En conèixer que l’espai 

es podia destinar a la construcció d’un CAP el MACBA s’hi ha posicionat en contra reclamant 

l’ús de l’espai. 

La posició del Departament de Salut és que la necessitat és urgent, que tenen el finançament 

per a poder construir el nou CAP i que actualment no existeix cap altra opció d’ubicació 

realista. La cessió dels espais per a la construcció del CAP ha de ser aprovada al plenari del 

Consell Municipal.   

En preguntar per altres ubicacions com la Plaça Terenci Moix, la consellera Eva Alfama respon 

que no és una opció viable, perquè a banda de tractar-se de terreny destinat a espai verd, a 

sota hi ha una estació transformadora d’Endesa que no permet construir-hi. Afegeix que 

actualment el debat es troba entre les demandes i necessitats de cada sector (salut i cultura) i 

requereix un acord polític de priorització.  

L’Ana Romagosa, de l’equip d’atenció primària (EAP) del Raval Nord explica que en breu es 

començarà una recollida de signatures des de la Plataforma CAP Raval Nord per portar la 

votació al plenari. 

La Marcela Güell (AVV Casc Antic) comenta que des de les entitats cal fer una tasca de 

convèncer a tots els partits per donar suport a la proposta del CSB. A més indica que hi hagut 

espais al barri que s’han venut per exemple per fer hotels, que el principal és que hi ha d’haver 

voluntat política. En aquest sentit la Sofia Ferré (CSB) respon que es tracta de solars de 

particulars. 

L’Elisenda Liso, de l’EAP Raval Sud, explica que al CAP Drassanes també es troben amb 

problemes estructurals que afecten el funcionament del servei. Es tracta d’un edifici antic, 

sovint cal desallotjar perquè hi ha filtracions d’aigua. El personal té la sensació que no se’ls 

ofereixen solucions i que haver d’esperar sense perspectiva de futur clara no és esperançador 

per l’equip.  

L’EAP del Gòtic també expressa que l’espai del CAP presenta problemes importants, com 

filtracions recurrents d’aigües residuals, a més de la manca d’espai.  

La Sofia Ferré (CSB) comparteix que tots els CAPs de Ciutat Vella presenten dificultats 

importants respecte l’espai i necessiten un centre nou o ampliacions, com seria el cas de Casc 

Antic. El problema principal és trobar els espais on construir els CAPs. Respecte l’edifici del CAP 

Drassanes no és possible fer obres i mantenir l’activitat assistencial i a més les obres no 

oferirien una solució definitiva. Reitera que el diagnòstic de Ciutat Vella deixa clar que el gran 
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problema de l’atenció primària al districte es troba en les infraestructures, i remarca la gran 

dedicació i qualitat dels professionals.   

Recollint el debat generat respecte les deficiències estructurals dels equipaments de salut del 

districte, la Montse Pineda (Creación Positiva) comenta que el Consell de Salut ha de ser un 

òrgan consultiu i propositiu. Considera que hem de poder anar més enllà de lamentar-nos i 

crear una declaració des del Consell que reculli les demandes i poder exigir als òrgans 

responsables. Afegeix que la manca de recursos vulnera el dret a la salut dels ciutadans i que 

per tant el Consell s’hi ha de poder posicionar. Proposa emetre una declaració del propi 

Consell de salut en aquest sentit que es faci arribar a tots els agents implicats. Hi ha acord 

general al respecte.  

La consellera Eva Alfama explica que atès que el Consell de Salut pot prendre acords i aprovar 

propostes es redactarà una proposta de declaració que expressi el posicionament i les 

demandes del Consell.  

El text de la declaració que es porta a votació és el següent:  

 

Acord del Consell de Salut de Ciutat Vella en relació a les necessitats dels Centres d’Atenció 

Primària del districte 

 

El CONSELL DE SALUT DE CIUTAT VELLA, en compliment de les facultats establertes en l’article 

3 del reglament del Consell Sectorial de Salut del districte de Ciutat Vella, en la passada sessió 

ordinària del mateix, celebrat el 21 de novembre de 2018, aprova per unanimitat la següent 

DECLARACIÓ:  

 

1. Considera que els centres de salut del Districte presenten mancances importants, en 

diferents graus, pel que fa a l’espai, la conservació o altres aspectes. Són mancances 

estructurals que s’arrosseguen de fa temps i a les quals és necessari posar remei, si bé 

la centralitat i densitat del districte fan difícil poder donar-hi resposta.  

 

El Conveni de col·laboració 2008-2015 entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci 

Sanitari de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a la millora de la qualitat de la 

xarxa sanitària ja incloïa la priorització de l’ampliació i remodelació dels centres 

d’atenció primària (CAP) de Barceloneta i Casc Antic, així com la necessitat de reservar 

espais per construir nous CAP en els casos del Raval sud-Drassanes i Gòtic, o per 

ampliar o fer un nou CAP en el Raval nord-Lluís Sayé.  

 

El vigent Pacte de Ciutat 2016-2023 entre el Departament de Salut, el Consorci Sanitari 

de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona segueix recollint aquestes necessitats encara 

no cobertes de millora infraestructural dels centres d’atenció primària del Districte:  

a. CAP Barceloneta: pendent d’emplaçament per a la construcció d’un nou 

centre. 

b. CAP Drassanes: edifici antic i funcionalment obsolet. 
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c. CAP Doctor Lluís Sayé–Raval Nord: edifici amb moltes deficiències,  

pendent d’emplaçament per a la construcció d’un nou centre. 

d. CAP Gòtic: equipament amb falta d’espai, pendent d’emplaçament per a la 

construcció d’un nou centre. 

e. CAP Casc Antic: equipament amb falta d’espai, necessitat d’ampliació.  

 

2. Sosté que aquestes mancances dificulten la qualitat assistencial i poden constituir una 

vulneració del dret a la salut de les persones usuàries, alhora que tenen efectes 

negatius sobre les condicions de treball del personal sanitari i per tant incideixen 

també en la seva salut.   

 

3. Considera que les autoritats pertinents han de dur a terme les actuacions necessàries 

per tal de garantir el dret a la salut i tenir centres sanitaris que compleixin les 

condicions de qualitat adequades, incloent la millora i/o reforma dels centres o 

l’impuls de la compra de sòl si es necessari. En cas de que hi hagi sòl disponible, com 

en el cas actualment del projecte de renovació del CAP Lluís Sayé del Raval Nord a la 

Capella de la misericòrdia, han de prioritzar les necessitats del territori en l’àmbit de la 

salut a d’altres actuacions de caràcter de ciutat o d’altre tipus.  

 

El  Consell de Salut de Ciutat Vella acorda traslladar a les autoritats pertinents i als diversos 

agents implicats aquesta declaració. 

 

La declaració s’aprova per unanimitat dels presents (14 vots a favor).  

 

3. Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva a Ciutat Vella   

La consellera Eva Alfama explica l’inici del procés a Ciutat Vella de definició d’actuacions 

específiques amb aquesta temàtica a partir de la preocupació al districte entorn les dades que 

mostraven que hi havia una major taxa d’embarassos adolescents o incidència d’ITS per 

exemple que a la resta de la ciutat.   

La ciutat de Barcelona compta amb una Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva generada 

entre l’Ajuntament de Barcelona, el CSB, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i 

entitats especialitzades, entre d’altres. A partir de les línies bàsiques generades per l’estratègia  

i les necessitats i propostes detectades a nivell de territori s’ha generat un pla de treball al 

districte amb les següents línies bàsiques que explica la Pilar Solanes (Departament de Salut). 

1) Formació en Drets sexuals i reproductius: el primer que es va valorar en començar el 

procés va ser que calia que totes les accions tinguessin un discurs unitari, i per tant 

calia una formació àmplia que aportés unes bases compartides en drets sexuals i 

reproductius. Actualment Sidastudi i Creación Positiva estan treballant en el disseny de 

la formació, que es realitzarà el 2019. A banda de la formació s’oferirà també 

acompanyament als professionals per a la implementació d’accions a les seves entitats 

i serveis.  
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2) Infeccions de transmissió sexual: s’engegaran grups de treball al Territori, que 

coordinats per l’ASPB, dissenyin accions tant per a la prevenció, augmentar les proves 

diagnòstiques realitzades, mapejar els recursos, ... 

 
3) Violència masclista: el districte compta amb una Pla de Violències que recull accions 

contra la violència masclista des de diversos sectors i àmbits.  

 

Recorden que els propers mesos s’aniran convocant tant la formació com els diversos grups de 

treball. La consellera Eva Alfama demana que es valori la participació i anima als presents a 

formar part del projecte.  

En David Paricio (Sidastudi) explica el plantejament de la formació, remarcant que parteix el 

treball bàsic en drets i que ha de servir per tots els professionals. La Montse Pineda (Creación 

Positiva) afegeix que implica un canvi de model en l’abordatge de la salut sexual i reproductiva 

i que vol respondre a les persones que treballen amb diferents col·lectius. 

La Clara Santamaria (IMD) vol destacar l’actualitat d’aquest plantejament.  

En relació als agents participants, la Mireia Boixadera (Institut Català de la Salut) considera que 

els CAP que són referents en ITS hi haurien de ser presents. En aquest sentit la Pilar Solanes 

(Departament de Salut) explica que encara no s’han especificat les línies i agents implicats, 

però que s’ha tingut en compte la participació d’aquests serveis en els diferents grups de 

treball segons cada línia d’actuació. Caldrà tractar tot aquest procés monogràficament en un 

Consell de Salut. 

 

4. Torn obert de paraula 

La Teresa Picazo (AVV Barri Gòtic) comparteix la seva preocupació per l’assistència, cal 

aconseguir que vinguin més veïns i veïnes. S’ha de poder explicar què és i perquè serveix el 

Consell. 

Es proposa que es podria fer un cartell informatiu als CAPs i convocar allà els següents consells 

de salut. 

La Pilar Solanes (Departament de Salut) considera que cal pensar en temes que impliquin la 

ciutadania més enllà d’afegir entitats a la convocatòria. Hem de poder generar espais més 

enllà del propi Consell que siguin atractius, no centrar-nos només en aspectes purament 

sanitaris.  

La Montse Pineda (Creación Positiva) destaca que és un debat recurrent. Considera que és 

important la utilitat que perceps com a veí o veïna del Consell, que hauria de ser un espai per 

generar polítiques on la paraula de la ciutadania tingui pesi valor. 

Per l’Eva Alfama (consellera de Salut) cal sortir del format típic del Consell i generar espais 

híbrids. Els tallers de propostes en tema de soledat no desitjada per exemple han estat un 

estímul per la participació. Afegeix també que s’ha de poder treure més partit del reglament 

que permet generar posicionaments, comissions de treball o organitzar jornades.  
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Es proposa també poder fer un flyer planer explicant què és, perquè serveix i quines 

possibilitats té el Consell de Salut. 

Es comenta que és important també que el Consell de salut no parli només de l’àmbit sanitari 

sinó que parli de salut en general.  

Es tanca la sessió a les 19:45h. 


