
COVID 19: 

l’acció des de 

la Agència de 

Salut Pública 

de Barcelona 

 



Guió 

• L’inici: un problema de salut 
pública que requereix una nova 
organització. 

• Recolzant les polítiques 
públiques de la ciutat  

• La informació epidemiològica: 
des de l’absència a la 
disponibilitat; informació per a la 
pressa de decisions.  

 



Reorganització profunda de l’ASPB 

26 de febrer: activació del protocol de crisi i el 27 reunió del Comitè de crisi COVID de la ASPB (gerenta, 2 directores, cap 
Servei d'Epidemiologia i responsable de comunicació) 

2 de març: primer reforç intern del Servei d'Epidemiologia (24) amb 5 infermeres i 1 metgessa. 

11 de març: OMS declara pandèmia. 

14 de març: inici de l’estat d’alarma. 

16 de març: reorganització de la ASPB amb reforç de COVID amb tot el personal de medicina i infermeria, a partir del 18 de 
març amb TS no sanitari i a l'abril amb administratius. 88 persones s'han dedicat a COVID (de 300) 

A partir del 15 de maig: inici de desescalada interna del reforç a COVID (fins 30 de juny). Planificació de suport extraordinari 
al servei d’epidemiologia. 



Rol de l’ASPB 

Control de l'epidèmia: a partir de la detecció de persones malaltes (declaració + enquesta 
epidemiològica) i els seus contactes (recomanacions d'aïllament i vigilància de símptomes) 

Sistemes d’informació 

Treball en residències: referents per a cada residencia, plans de contingència 

Suport a equipaments 

Recomanacions per a la vida a la ciutat: protecció i promoció de la salut i prevenció de malalties i 
riscos per a la salut.  



El suport a les polítiques de la ciutat 

• La ciutat: gerència ASPB amb grup polític i gerencial – directiu de seguretat 

• Persones sense llar (prevenció COVID i col·lectiu de persones amb consums addictius) 

• Residències de persones grans (plans de contingència, formació) 

• Grups de desconfinament: mobilitat, seguretat, espai públic, equipaments, infància, rebrots. 

Grups de decisió 

• Informes i respostes especifiques, notes informatives 

• Web per a ciutadania i professionals: des de les primeres FAQs a la Web COVID 

La comunicació: eina clau en tot el procés 

Diferents etapes, diferents prioritats 





Malaltia nova: canvis freqüents de definició; múltiples fonts de dades 

Sistemes d’informació deficients. Infrafinançament dels serveis de salut pública. 

Exposició “immediata”: les dades es mostren en temps quasi real. 

Imperiositat de coordinació (local-autonòmica-estatal) 

10 de juny de 2020 



Dades 











Casos a Ciutat Vella (a 8 de juliol de 2020) 

Incidència acumulada per 100.000 
habitants (excloses residències) 

Nombre de casos (entre parèntesi, 
excloses residències) 

119 (68) 

95 (74) 

103 (102) 

295 (274) 
767 (438) 

434 (430) 

454 (353) 
595 (553) 

[BCN: 924 (731)] 





Algunes actuacions municipals relacionades amb salut en 
temps de COVID-19 
 
Nous espais sanitaris, socials i suport als aïllaments domiciliaris 

Reforç de serveis a persones cuidadores 

Pla de xoc en salut mental 

Altres 

 
 
Davide Malmusi. Direcció de Serveis de Salut 
Consell de Salut de Sant Martí 
8 de juliol 2020 

 







4.000 trucades al nou telèfon del 
COPC 
 
10.300 trucades al Telèfon de 
l’Esperança (reforçat) 
 
Altres línies i serveis específics 
GUIA DE SERVEIS I RECURSOS --> 
 


