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ACTA CONSELL SECTORIAL  DE SALUT DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 
Data: 15 de novembre de 2019 
Hora: 17  h 
Lloc: Sala plens Districte Eixample 
 
 
PERSONES ASSISTENTS 
 

Eduard Corbella Conseller Salut Districte que actua com a President del Consell 

Lluís Espinosa Director dels Sectors Sanitaris Eixample i Gràcia i de l’Àrea Integral de 
Salut Barcelona Dreta- Consorci Sanitari Barcelona 

Davide Malmusi  Director – Direcció  Salut Ajuntament de Barcelona 

Antoni Rubies Director del Laboratori de l’Agència de Salut Pública  

Maribel Ujeda Secretària Consell Salut 

 

M Lluïsa Longan Vicepresidenta associativa i Coordinadora AAVV de l’Eixample 

 

Isabel Pallejà Consellera Municipal CiU 

Pedro Juan Sánchez Murillo Conseller Municipal C’s 

Tània Rafí Consellera  Municipal ERC-AM 

Alejandro Muñoz Conseller Municipal PP 

 
 

SERVEIS SANITARIS I DE SALUT 

 
ÀREES BÀSIQUES DE SALUT CÀRREC / SERVEI 

Cristina Carbonell  Directora 2D EAP Universitat 

Josep Miquel Llovet Director EAP  2D EAP Universitat 

Yoseba Cánovas Director 2H EAP PG. Sant Joan- Carles I 

Natalia Riera Directora ABS S Família 

Olalla Montón Treballadora social EAP Dreta Eixample 

Carme Nebot  Adjunta direcció SAP Dreta de Barcelona (ICS) 

 
ATENCIÓ HOSPITALÀRIA  CÀRREC / SERVEI 

Jordi Vilardell Cap adjunt Àrea Comunicació Hospital Clínic  

Miquel Àngel Viciana Cap atenció usuari Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

 
 
 
 

ENTITATS 

 
NOM ENTITAT / GRUP 

Teresa Sanz AVV Fort Pienc 

Marta Sendra AVV Dreta Eixample 

Pili Biarge AVV Dreta Eixample 

Corina Albir AVV Sagrada Família 

Marta Carrera FAVB i AVV Sagrada Família 

Dina Sagasti Ass. Gent gran Sagrada Família 
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ALTRES 

 
NOM ENTITAT / GRUP 

Aurora Jiménez  Veïna 

 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior  
 

2 Atenció a la fragilitat 

Programa d'atenció a la fragilitat a Urgències de Sant Pau:  espais i circuits especials 
per a cuidar persones vulnerables i les seves famílies-  Dra Marta Blázquez, metge 
internista i facultatiu especialista del Servei d’Urgència de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, referent del programa de fragilitat del servei 
ESIC Dos de Maig: Suport a l'Atenció Primària per al maneig del pacient fràgil. Dra. 
Susana Casas Coordinadora mèdica ESIC Dos de Maig i Miquel Àngel Aguilar Cap de Servei 
de l’ESIC i del CUAP Dos de Maig 

 
3 Retorn taller de propostes  la Solitud ens fa mal, a càrrec de Marta Tarragona, EQU. 

Estratègies de qualitat 

 
4 Explicació del “Document de voluntats anticipades”, a càrrec d’Albert Rey, voluntari de 

Dret a Morir Dignament-Catalunya 

 

 
5 Precs i preguntes 

 
 
DOCUMENTACIÓ LLIURADA  
 
Ordre del dia, acta consell del 21 de març de 2018 enviats per correu electrònic 
 
 

 

 

ACTA DEL CONSELL   
 

Eduard Corbella, conseller de salut del Districte, fa la presentació del consell.  
Explica que està en un procés  personal de canvi de gènere que ha comportat també  el canvi de 
nom. 
 
A continuació presenta als nous membres del Consell: per part del Consorci Sanitari de Barcelona, el 
Lluís Espinosa substitueix a la Montserrat Casamitjana, i per part de l’Agència de Salut Púbica l’Antoni 
Rubies substitueix al Francesc Centrich.  
 
Explica també que els punts de l’ordre del dia s’acorden a la Comissió de seguiment que es fa previ a 
cada Consell de Salut, amb la participació d’entitats.  
 
 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

S’aprova l’acta del consell del 21 de març del 2018, sense esmenes 
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2. Atenció a la fragilitat 

 

Lluís Espinosa fa la introducció d’aquesta presentació: les dades demogràfiques de l’Eixample 
mostren una estructura de població envellida que es tradueix en necessitats sanitàries i socials. Avui 
ens explicaran dos dispositius que completen del sistema sanitari.  
 

 

Programa d'atenció a la fragilitat a Urgències de Sant Pau:  espais i circuits especials per a 
cuidar persones vulnerables i les seves famílies-   
 
La doctora Blázquez explica que en els darrers anys els canvis poblacionals han provocat que els 
serveis s’hagin anat adaptant, buscant respostes per donar una atenció precoç, integral i de qualitat. 
Si l’atenció no és de qualitat, ni integral, ni resolutiva ni genera qualitat percebuda, comporta uns 
riscos per als pacients, i com a conseqüència s’allarguen les estades a urgències i es produeix una 
saturació en el sistema. 
 
L’edat, des del punt de vista de gestió, es relaciona amb: increment de la freqüentació d’Urgències; 
increment dels ingressos, increment dels reingressos; i Quan es produeix l’ingrés, l’estada hospitalària 
és un 20% superior i s’utilitzen 50% més de recursos assistencials 
 
El Programa d’atenció a la fragilitat té com a objectiu principal procurar una atenció integral de qualitat 
des del principi; enfocada a la fragilitat; aplicada de manera universal; estandarditzada des del primer 
contacte amb el servei; en un espai adaptat i connectada amb els diferents dispositius intra i 
extrahospitalaris. 
 
I com a objectius específics: 

Millorar la qualitat de l’atenció i els seus indicadors (eficiència) 
Millorar la salut de la població 

   Disminució de costos en la assistència 
 
La població diana, són tots els pacients amb fragilitat (vellesa, demència, deterior cognitiu, 
dependència, cronicitat, malaltia oncològica, necessitats pal·liatives) 
 
El programa contempla les següents accions: 

 
A nivell organitzatiu 
 
1.- Internes al Servei d’Urgències: Disseny i implantació de detecció de la fragilitat i avaluació 
geriàtrica integral (protocol de detecció pacient fràgil) 
 
2.- Externes al Servei d’Urgències 
Promoure la integració del Servei d’Urgències en la xarxa de proveïdors de salut del AIS 
Dreta en una atenció urgent compartida: Atenció Primària,  Dispensari de Suport a Urgències, 
Agenda no presencial, Agenda telefònica, Residències, Hospitalització a Domicili, PADES i 
Centres SocioSanitaris 
No s’acaba  quan se’n va d’urgències sinó que s’estableix una continuïtat amb CAPs/domicili.  
 
A nivell formatiu 
Formació i entrenament dels professionals (metges, infermeres, auxiliars, sanitaris, cursos de 
formació) 
 
A  nivell assistencial 
Implantació d’una Avaluació Integral 

 
Creació d’un Pla de Cures específic 
Aconseguir una presa de decisions adaptada  
 
 
A nivell estructural: Creació d’una Àrea adaptada a la fragilitat dins del Servei d’Urgències 
amb    unes característiques especials per la població diana (mobiliari...) 
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La unitat està ubicada a la planta -1 del Servei d’Urgències de l’Hospital. 
Oberta 7x24h 
Personal: Un metge 12 h (pool d’especialistes d’Urgències), 2 infermeres i 1 auxiliar per torn 
Estructura: 13 boxs, bany assistit, àrea de treball 
Estructura específica per a la prevenció de riscos: Materials d’insonorització (parets, plafons, cortines) 
; llum natural i artificial regulables...... 
Mobiliari adaptat: llit articulat, matalàs viscoelàstic gruixut, cadira totalment reclinable i rodes, cadira 
acompanyant, tauleta de nit i àpats, capçal  
 
El dispositiu es va posar en marxa al nombre del  2017.  
Dades d’atenció: entre 1 de gener i el 31 d’octubre, s’han atès 2.868 persones amb 3.559 episodis; el 
64,2% han estat dones i l’edat mitjana 87,3 anys; l’estada mitjana ha estat de 23 h. 
 
 
ESIC Dos de Maig: Suport a l'Atenció Primària per al maneig del pacient fràgil.  
La dra  Susana Casas Coordinadora mèdica ESIC Dos de Maig explica aquest dispositiu. 
 
Els ESIC apareixen per donar resposta a les situacions de cronicitat, fragilitat i complexitat, 
agreujades per l’envelliment de la població, per evitar que la persona arribi a situacions de 
dependència. 
 
La realitat actual de les urgències hospitalàries és: col·lapse, temps d’espera, sense acompanyants, 
risc de complicació... 
 
Aquesta situació va originar que el Pla Nacional d’Urgències de Catalunya valorés la necessitat de 
crear aquest tipus de dispositius. En el Eix 5 es planteja:  Els dispositius d’urgències s’han d’adaptar 
per donar resposta a les necessitats de població que requereixen un abordatge específic, com són les 
persones amb malalties cròniques o amb situació de fragilitat, les persones institucionalitzades en 
residències geriàtriques… 
D’aquí la creació de nous dispositius de prevenció de les aguditzacions dels pacients crònics, com ara 
els equips de suport integral a la cronicitat (ESIC) que fomentin l’atenció d’aquestes persones en 
l’entorn comunitari, evitin descompensacions  i ingressos hospitalaris. 
 
Les principals característiques de les unitats de fragilitat són: 
.enfoca  a l’atenció a les persones  amb malalties cròniques, fases de malaltia oncològica, 
dependència, ... i amb altres malalties d’especial vulnerabilitat. 
. atenció multidisciplinària i integral, coordinació entre diferents agent que hi participen (CUAP, 
primària,, CSS, 061...) 
. protocols i circuits d’actuació 
. zona adaptada a les necessitats dels pacients en termes de seguretat, confort sensorial i prevenció 
caigudes, estrès.... de pacients fràgils 
. formació i capacitació dels professionals per a l’atenció a la fragilitat 
 
Actualment hi ha dos ESIC, un d’ells a l’Hospital Dos  de Maig. Aquest es va posar en marxa el 19 de 
juny del 2017. L’horari és de dilluns a divendres, de 8 a 20 h i dóna cobertura a l’EAP de l’AIS Dreta  
 
L’equip esta format per: 2 metges Internistes, 2 metge geriatres, 1 infermera gestora de casos (enllaç 
CAPs) , 1-2 infermeres assistencials a cada torn, nutricionista, treballadora social, suport de farmàcia i 
equip administratiu 
 
El criteri de selecció és atendre tots aquells pacients en situació de vulnerabilitat que es consideri que 
es poden beneficiar d’aquest recurs. 
 

Funcionament:  
•L’AP té la responsabilitat de la gestió de la fragilitat a la població de referència, i ha d’utilitzar l’ESIC 
només quan cregui que el pacient es pugui beneficiar dels recursos de la mateixa que es posen al seu 
abast com una eina a més de les que ja té. 
•L’AP, ha de transmetre la informació necessària per a que es pugui realitzar la tasca que pretén. 
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•L’ESIC - Dos de Maig es planteja com una eina de suport a la tasca que està desenvolupant l’Atenció 
Primària i pretén complementar aquesta tasca amb l’aportació dels recursos intrínsecament de caire 
hospitalari de què disposa (geriatres, proves complementàries, tractaments EV, transfusions, suport 
d’especialitats mèdiques o quirúrgiques, etc...). 
•L’ESIC ha d’oferir el “plus” que se li demana i en cap cas ha de pretendre fer seguiment crònic de 
patologies, retornant el pacient a l’Atenció Primària quan finalitzi la seva actuació. 
 
 
Dina Sagasti, Ass gent gran Sagrada Família, confirma el bon funcionament de l’ESIC. 
 
 
Marta Carrera, FAVB, pregunta si s’ha fet alguna valoració en relació a aplicar aquest servei a 
l’atenció primària des d’una perspectiva integral; la primària està molt feble i podria sortir enfortida. 
Valora tenir-ho present de cara a un futur. 
Es respon que l’ESIC està situat a Dos de Maig però no és un dispositiu hospitalari és un dispositiu 
que treballa per a l’atenció primària.  
 
Xavier Borràs, director mèdic de l’Hospital de Sant Pau  explica que aquests dos dispositius que s’han 
explicat són dos exemples de mecanismes d’adaptació a noves necessitats. 
Natàlia Riera, directora ABS S Família, comenta que és un complement a la primària. 
 
Lluís Espinosa explica que es valora que aquesta és la via de treball i que està previst crear un altre 
ESIC a la Bordeta-Magòria i serveis similars en algun CUAP: 
 
 

 

3. Retorn taller de propostes  la Solitud ens fa mal, 

 

Eduard Corbella  explica que, tal com es va avançar en l’anterior Consell, el disseny d’aquests tallers 

de propostes responia a la voluntat de generar  nous formats i dinàmiques de treball per aprofundir i 

compartir temes d’interès per al Consell de salut. 

En el cas de l’Eixample es va escollir el tema de “la solitud i l’aïllament ens fa molt mal”, centrat 

sobretot en la gent gran. El taller va tenir lloc el 26 d’octubre, de 9:30  a 12 h al Centre cívic Urgell i va 

tenir molt bona acollida. 

 

Fa la presentació, Marta Tarragona, EQU. Estratègies de qualitat, que va ser l’empresa que va fer la 

Secretaria tècnica de la Jornada. 

 

La sessió tenia un triple objectiu  

coneixement 

de les actuacions que s’estan fent des de diferents serveis i organitzacions. 

 

 

 
En el taller hi van participar 46 persones de difunts àmbits: CAPs, entitats, serveis social, serveis... 
Després d’una presentació general del tema es va treballar per grups 
 
Les propostes que van sorgir són:  
 
1. Acompanyament a les persones soles durant els caps de setmana. 
2. Buscar altres formes de relació per a persones que no volen/ no poden sortir de casa. 
3. Explorar noves intervencions per a col·lectius de risc: 
4. Activar l’ajuda mútua en les comunitats de veïns. 
5. Intervenció en el medi obert (“educadors de carrer” per gent gran). 
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6. Reforçar les estratègies per captar voluntariat. 
7. Revisar els formats de la informació sobre recursos existents i activitats (no només en digital). 
8. Nous marcs i mecanismes per facilitar la coneixença i connexions entre serveis i professionals 
9. Sensibilitzar sobre la importància de la sociabilitat i les relacions per una bona salut 
10. Impuls a una estratègia de ciutat per abordar aquest tema 
 
 
Accions que es va valorar que cal potenciar:  
1. Millorar la detecció de persones soles i/o vulnerables i derivació a serveis de suport 
Bona valoració del programa Radars. 
2. La prescripció social (la vinculació a recursos i activitats socials per recomanació dels professionals 
del CAP) 
millorar processos de derivació entre d’aquests i un acompanyament individualitzat als usuaris. 
3. Potenciar les oportunitats d’implicació en la vida cívica i la creació de relacions socials i 
especialment, relacions intergeneracionals 
4. Reforçar espais comunitaris com biblioteques, ludoteques, centres cívics i espais de gent gran. 
5. Accés (preu) als serveis i recursos culturals i de lleure, (p.e en activitats extraescolars públiques. 
6. Afavorir espais de sociabilitat i relació especialment per a col·lectius més vulnerables o grups de 
risc  
7. Facilitar serveis de suport a la relació social a les persones que es troben en una situació de risc o 
especial vulnerabilitat 
8. Accessibilitat en les barreres arquitectòniques. 
9. Figura dels treballadors socials i familiars i gestors de casos 
10. Enfoc preventiu: promoure l’envelliment actiu, cultura del creixement personal, promoció de la 
salut mental 
 
 
 
4. Explicació del “Document de voluntats anticipades”,  

 

Albert Rey, voluntari de Dret a Morir Dignament-Catalunya, presenta del DVA 

 

EL DVA és la veu de la persona quan, per malaltia, aquesta no pot expressar la seva voluntat i va 

dirigit a l’equip sanitari que l’atén. 

 

El DVA o testament vital és un document en el que la persona expressa la seva voluntat sobre les 

atencions mèdiques que desitja o no desitja rebre en cas de patir una malaltia irreversible o terminal, 

que li hagi portat a un estat que li impedeixi expressar-se per si mateix. 

 

EL DVA el pot fer tota persona major d’edat, amb capacitat suficient i actuant lliurement, sense cap 

coacció. 

 

El document s’ha d’adaptar als interessos i valors de la persona .   

El contingut general és: identificació, que no li allarguin la vida inútilment per mitjans artificials si se 

està en situació irreversible i que  li donin tot allò necessari per no patir. 

 

Per fer-ho legal es pot fer de dues maneres: a la notaria o davant de tres testimonis (persones adultes 

i, com a mínim dos d’elles, no tenir relacions familiars ni patrimonials amb la persona que fa el DVA). 

En els dos casos donen fe de que la persona té plenes facultats mental i que es fa aquest document 

lliurement.  També es pot fer en el CAP a través de la meva salut. 
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També s’aconsella tenir una o deus persones que la representin, que han de ser: properes i que la 

coneguin bé, que es comprometin a defensar la seva voluntat i que emocionalment se sentin capaces 

de fer-ho. 

 

Per a què el DVA pugui complir amb la seva funció cal parlar-ne amb l’entorn proper, lliurar una còpia 

al personal mèdic del CAP..., i registrar-lo al registre general del departament de salut. 

 

Els motius bàsics per fer un DVA són:  

Per a la persona que el fa: Protegeix els seus drets = dona tranquil·litat. 

Per a l’equip mèdic: Li ajuda a decidir. Facilita l’acord. 

Per a la família : els ajuda a decidir = allibera la seva responsabilitat.  

 

 

5. Precs i preguntes :  
 
 
Marta Carrera recorda que a l’anterior sessió va demanar que a l’ordre del dia de cada  Consell 
s’incorpori  un punt fixe que faciliti informació sobre les llistes d’espera  i l’accés als serveis sanitaris. 
Marta Sendra, AVV Dreta, recolza que aquesta és una demanda coordinada de les AAVV. 
 
Davide Malmusi comenta que és cert que estava recollit en l’acta i que no s’ha programat,  quedant 
per al proper Consell. També comenta que cal reforçar les comissions de participació dels CAPS, des 
d’on es poden treballar aquests aspectes. 
 
L’Olalla Montón, EAP Dreta, convida a les entitats a participar en la comissió de seguiment que s’ha 
creat al CAP Roger de Flor; la propera sessió es farà el dia 21 de novembre, a les 12 h.  
 
Maribel Ujeda, secretària Consell, proposa algunes persones de les AVV s’incorporin a la comissió de 
seguiment del Consell. Ho fan Marta Carrera (FAVB i AVV S Família),  Corina Albir (AVV S Família) i 
Marta Sendra (AVV Dreta)  
 
 
Sense més temes, finalitza la sessió. 


