
Consell de salut
Districte de Ciutat Vella

9 de novembre de 2020



Ordre del dia

2

1. Incidència de la Covid-19 al districte i accions 

preventives realitzades

2. Actualització de l’estat dels equipaments de Salut

3. Situació de l’Atenció Primària al districte

4. Torn obert de paraula
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preventives realitzades
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COVID 19: l’acció

des de la Agència

de Salut Pública 

de Barcelona

Consell de salut

Districte Ciutat Vella

9 de Novembre 2020



L’inici a l’ASPB: detecció del problema i nova organització

- 7 de febrer: sessió setmanal de divendres de l’ASPB:  “El nou Coronavirus 2019-nCoV: situació actual”

- 26 de febrer: activació del protocol de crisi i el 27: primera 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: inicio 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 administratives. 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.

- A partir del mes de juliol comença la segona onada.

- Octubre: dia 25 hi ha estat d’alarma a tot l’estat



WEB ASPB SOBRE 

DIFERENTS 

ASPECTES DE LA 

COVID-19





Evolució diària de casos



Distribució per edat i sexe en les 2 onades

22 de juny a 15 d’octubre

22 de febrer 22 de Juny



Incidència acumulada per privació en la segona onada



Distribució de la incidència acumulada per 100.000 habitantes 
per barris en les 2 onades, privació a les seccions censals

22 de febrer a 22 de Juny

22 de juny a 15 de octubre
Privació per seccions censals



COVID 19: l’acció

des de la Agència

de Salut Pública 

de Barcelona

Consell de salut

Districte Gràcia

6 de juliol 2020



Salut/

Casal de la Gent Gran Josep Tarradellas 
a Plaça de les Caramelles, 3

De dimarts 15 a dijous 17 de setembre 
de 10 a 20h

Població diana= 22.648, s'amplia la població diana inicial de 1.390 (4 
seccions censals) a tots els residents del Raval Nord, suposant el 46,9% 
de la població del barri del Raval (N= 48.263)

46,
9%

IA setmanal casos +

Previsió de proves PCR 
a realitzar= 1.500

PCR realitzades= 1.318

5,
8…

Participació del 5,8% 
de la població diana

Agents implicats: EAP Raval Nord, Hospital Vall d’Hebron, Hospital del Mar, Ajuntament 
de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona, Servei d’Emergències Mèdiques i 
Consorci Sanitari de Barcelona

-182 
(87,9%)

PCR positives= 43, representant 
el 3,3% de les PCR realitzades

3,3
%

58 simptomàtics 
derivats al CAP+

Cribratge Raval Nord
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Barcelona 1-E (Raval Nord)

RS BCN CIUTAT

Objectiu: detectar casos asimptomàtics per tallar cadenes de transmissió  en zones on la 
incidència de la COVID19 és molt elevada.

Es detecten 148 contactes



Actualització de l’estat 

dels equipaments de 

Salut
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Situació de l’Atenció Primària al 
districte
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09/11/2020

➢ Capacitat de diagnòstic i seguiment COVID19 comunitari a casos  
i diagnòstic precoç de pneumònies.

➢ Intervenció intensiva a l’àmbit residencial triplicant l’activitat  
habitual.

➢ Transformació de l’atenció i dels serveis prioritzant l’atenció NO  
presencial (60%)

➢ Gestió de demanda activa - contactes directes de la població  
gestionats de forma proactiva.

➢ Manteniment d’activitat sobre 94% .

➢ Lideratge professional i dels equips assistencials.



Hem potenciat i reforçat l’ATDOM
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Atenció Continuada Domiciliària
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Cribratges poblacionals massius
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Cribratges escolars
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Hotels Salut
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Atenció i Gestió de les Residències

2
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Vacunació Antigripal 2020

24 09/11/2020



25 09/11/2020



26 09/11/2020



Necessitats i realitats

27 09/11/2020

• Necessitem infraestructures:

• CAP Drassanes

• CAP Casc Antic

** CAP Gòtic

** CAP Raval Nord

• Necessitem una assignació de professionals adequada a la  
realitat d’Atenció Primària del 2020: atenció a les residències,  
reconeixement de la població atesa no assignada als EAP,  
atenció a la població immigrant, població escolar, reforç de  
l’atenció comunitària, etc.



Situació de l’Atenció Primària al 
districte:

CAP Barceloneta
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COVID i l’Atenció Primària

Equip d’Atenció Primària 

Barceloneta

Novembre 2020
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• Professionals:
▪ Adaptació dels horaris

▪ Rotació dels professionals en teletreball

▪ Creació d’equips per atenció presencial:

▪ COVID

▪ No-COVID

▪ Creació d’equips específics d’intervenció:

▪ Unitat geriàtrica

▪ Gestors Escola i d’altres institucions 
residencials

▪ Gestors COVID

• Estructures físiques del centre:
▪ Adequació de mesures de protecció (EPIs,

dispensadors gel hidroalcohòlic, mampares
de protecció, adequació sales d’espera...)

▪ Circuït diferenciat d’entrada i sortida al CAP

▪ Ampliació dels circuits de neteja

▪ Zona aïllada per atenció del pacient COVID

▪ Zona diferenciada per atenció del pacient
No-COVID

▪ Externalització d’alguns serveis del CAP
(Vacunació grip)

▪ Circuits coordinació CAP-Hospital del Mar

Pla de contingència
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. Circuit demanda aguda Covid

. Circuit demanda aguda no-Covid

. Circuit atenció programada

. Circuit atenció domiciliària

. Circuit residències geriàtriques i altres institucions

. Circuit extraccions/ECG

. Circuit vacunació gripal

- Es mantenen les visites al CAP dels Especialistes de l’Hospital del Mar

Organització  actual



• Residències i altres institucions:
- 1 residència geriàtrica

- Santa Lluïsa de Marillach

- Pisos tutelats Pinzon

- Llar-residencia TEB Socials

Funcions:

. Equip referència de salut

. Enllaç AP-Residències i AP-ASPB

. Realització de PCR (professionals i residents)

. Sectorització i tramitació d’ingressos a altres 
dispositius

. Sol·licitud d’oxigenoteràpia

. Suport per pacients al final de la vida

32

• Escoles:
- 1 Escola Bressol
- 5 escoles de preescolar, primària, ESO i 

Batxillerat

- 3 instituts d’FP

- 1 escola de formació d’adults

Funcions:

. Enllaç AP-Escoles i AP-ASPB

. Detecció de casos PCR +

. Intervenció dels grups bombolla i 
recomanacions d’actuació

. Notificació de resultats i derivació a CAP de 
referència si positivitat de PCR

Equips específics d’intervenció



. Atenció al Ciutadà, recepció de trucades: 2 auxiliars administratius

. Gestors Covid: 2 auxiliars administratius

. Unitat geriàtrica: 1 metge, 2 infermeres i 1 auxiliar administratiu

.  Gestor Escola: 1 infermera

. Vacunació Grip: 1 auxiliar administratiu
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Dotació de suport a l’equip



Activitat del centre
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*Dades acumulades, font CMBD-AP

2020 2019

Gener-Setembre % respecte activitat total Gener-Setembre % respecte activitat total

Visites presencials al 
Centre

28358 54,53% 51643 81,81%

Visites a domicili 4149 7,98% 2960 4,69%

Visites no presencials 19500 37,49% 8525 13,50%

2020

Març-Setembre % respecte activitat total

Visites presencials al Centre 15012 42,39%

Visites a domicili 3473 9,81%

Visites no presencials 16927 47,80%

Total activitat realitzada fins setembre 

2020: 52.007 activitats.

- Població assignada: 15479 (3,36 

visites per persona assignada)

- Població atesa: 11534 (4,5 visites 

per persona atesa)

S’ha atès el 74,5% de la població 

assignada
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Activitat Covid segona onada

Període del 15 de Juliol al 7 de Novembre 2020

Seguiment de casos COVID 605

Seguiment de contactes 1434

Activitat en pendents d'estudi 3011

PCR realitzades 3031 (833 de Centres Educatius)

PCR positives 437 (2,82% de la població assignada)

% PCR positives respecte a realitzades 14,42%

Utilització, a més, dels Tests d’Antígens Ràpids



• Total de 1917 persones 
vacunades:

– 775 de menys de 65 anys

– 1142 major a 65 anys

• Un 43,44% de la població de 
més de 65 anys assignada ja 
està vacunada
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Cobertura vacunació antigripal estacional
Període del 6 d’octubre al 8 de novembre



37

Accions de millora centraleta: 

. Augment nombre d’auxiliars administratius

. Augment de capacitat d’entrada de les trucades

. Gestió del flux de trucades entrants mitjançant “cues” específiques per motiu de consulta
(COVID, Salut no-COVID, Tràmits)

Atenció telefònica

01/01/2020 a 29/02/2020 01/03/2020 a 31/10/2020 Total 2020

Trucades rebudes a 
centraleta

8466 58122 66588

Trucades ateses a centraleta 6783 80,12% 42936 73,87% 49719 74,67%

Trucades emeses per 
centraleta

3439 16777 20216
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Moltes gràcies per la vostra atenció!!

Tot anirà bé!!


