
 
Districte de l’Eixample 

1 

 

 
ACTA CONSELL SECTORIAL  DE SALUT DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 
Data: 21 de març de 2018 
Hora: 18 h 
Lloc: Sala plens Districte Eixample 
 
 
PERSONES ASSISTENTS 
 

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

Montserrat Casamitjana Adjunta a la Direcció dels Sectors Sanitaris Ciutat Vella, Eixample, 
Gràcia i Sant Martí   

Davide Malmusi  Director – Direcció  Salut Ajuntament de Barcelona 

Frances Centrich Agència de salut de Barcelona 

Maribel Ujeda Secretària Consell Salut 

 

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

 

Isabel Pallejà Consellera Municipal CiU 

Alejandro Muñoz Conseller Municipal PP 

Joaquim Asensio Conseller Municipal ERC-AM 

 
 

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 

Adolfo Osta Referent Gestió i Serveis EAP PG. Sant Joan- Carles I 

Natalia Riera Directora ABS S Família 

Carme Nebot  Adjunta direcció SAP Dreta de Barcelona (ICS) 

 
ATENCIÓ HOSPITALÀRIA  CÀRREC / SERVEI 

Jordi Vilardell Hospital Clínic  

 
SALUT MENTAL CÀRREC / SERVEI 

Tina Ureña Cap Àrea rehabilitació Centre de psicoteràpia de Barcelona- SSM 

Rosa Calvo Cap secció CSMIJ Eixample 

 
SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA CÀRREC / SERVEI 

Alicia Carrascón Coordinadora ASSIR Esquerra 

Eva Vela Coordinadora ASSIR Dreta 

 
FARMÀCIES CÀRREC / SERVEI 

Francisca Aranzana Vocal Col·legi oficial de farmacèutics Barcelona 
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ENTITATS 

 
NOM ENTITAT / GRUP 

Teresa Sanz AVV Fort Pienc 

Inés Moreno Espai Borrell 

Eduard Tapias CIPAIS 

Marta Carrera FAVB 

M Carme Sabater Coordinadora d’usuaris de la sanitat 

 

ALTRES 

 
NOM ENTITAT / GRUP 

Natàlia Lloreta  Taula salut comunitària Sant Antoni 

Natàlia Olcina Taula salut comunitària Esquerra 

Isis Sainz Pla comunitari Sagrada Família 

  

 
 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior  
 

2. Informacions generals 
 

3. Nou plantejament i proposta de treball Consells de salut – Davide Malmusi, Direcció 

Salut ,  Ajuntament   de Barcelona 

 
4. Mapa d’actius-  Pilar Solanes, Direcció Salut Ajuntament de Barcelona 

Projecte prescripció social Pla comunitari Sagrada Família- Isis Sainz – PDC Sagrada                      
Família 

 
5. Mesures contra la contaminació de l’aire – Agència de Salut Públic de Barcelona  

 

6. Precs i preguntes 

 
 
DOCUMENTACIÓ LLIURADA  
 
Ordre del dia, acta consell del 5 d’octubre del 2017 i document que recull els criteris de 
participació ciutadana en centres sanitaris d’atenció primàries, enviats per correu electrònic 
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ACTA DEL CONSELL   
 

Eduard Corbella, conseller de salut del Districte, fa la presentació del consell . 
Es fa canvi en l’ordre dels punts a tractar  
 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

S’aprova l’acta del consell del 5 d’octubre del 2017, sense esmenes 
 
 

2. Mesures contra la contaminació de l’aire. 

Fa la presentació l’Helena Panyella, de l’Àgencia de salut pública de Barcelona .  
 
La contaminació de l’aire és un problema greu de salut a Barcelona per dos motius:  Barcelona   
supera els límits recomanats per la OMS de contaminació de l’aire (en els contaminants més 
importants), i  és un risc  individual petit, però tothom respira i té un  gran impacte sobre tota la  
població 
 
Com a contrapartida, és un  factor modificable (mesures col·lectives, encara que no siguin populars); 
hi ha exemples arreu D’Europa  on la millora de l’aire ha millorat la salut,  i les mesures són molt 
efectives.  
 
Els contaminants de l’aire rellevant per a la salut són: Les partícules PM10 i PM 2.5, El NO2 (gran 
influència del trànsit, especialment vehicles diesel)  i l’ozó (més rellevant a zones rurals). 
Entren al cos pel nas i la gola (partícules grans); per la tràquea, bronquis i bronquíols (PM10, NO2 i 
ozó), i per la circulació sanguínia les partícules ultrafines, essent que aquestes poden arribar al fetus 
i creuar la barrera hematoencefàlica i arribar al cervell.  
 
Les malalties associades de les que tenim evidències científiques són : malalties cardiovasculars ,  
asma i altres m. respiratòries, càncer de pulmó ,  retard creixement fetal, mortalitat prematura (en 
pics de contaminació), diabetis i efectes cognitius; les dues darreres en procés d’investigació per 
evidència recent.  
 
Pel que fa a la gestió del risc, la normativa de la UE respecte la qualitat de l’aire indica:  
 
Exposició  Població afectada Efectes Mesures protecció  
 
A curt termini 
(aire avui, ahir) 

 
•Persones amb malalties 
respiratòries i cardíaques 
cròniques 
 

 
•Empitjoramentde 
símptomes, 
mortalitat 
 

 
•Control nivells diaris o 
horaris 
 

A llarg termini 
(aire últim any, 
any- suma de 
tots els diez … 
) 

 
•Tota la población 
 
•Població més susceptible 
(infants, embarassades, 
gentgran i persones amb 
malaltiesdel cori 
delspulmons) 
 

 
•Empitjoramentde 
malalties existents  
 
•Desenvolupamentde 
noves malalties 
 
•Restricció funcions 
fisiològiques 
(pulmonar, 
cognitiva…) 
 

 
•Control nivells anuals 
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Per fer les mesures hi ha estacions per tota la ciutat, i es treballen conjuntament amb l’Àrea 
metropolitana i la Generalitat. 
El control dels nivells anuals indiquen que a Barcelona i ha pocs pics de contaminació i amb nivells 
relativament baixes, però que se superen els valors anuals recomanats per NO2  i partícules. 
 
Respecte el programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica (CA): 
Els objectius són reduir els nivells habituals de CA i reduir pics de CA (episodis) 
Els eixos: reducció del trànsit i flota menys contaminant 
Les mesures:   zona de  baixes emissions 

Impuls transport públic i la bicicleta 
Impuls de vehicles menys contaminants 
Superilles 
Sistema de vigilància de la salut 
Compromís amb grans i nfraestructures 
Comunicació, sensibilització… 

 
 
La mesura relativa a la zona de baixes  emissions preveu la restricció progressiva dels vehicles més 
contaminants. Inclou  la zona dins de les Rondes que és la zona afectada quan hi ha episodis, i afecta 
Barcelona i parts de Sant Adrià, l’Hospitalet , Esplugues i Cornellà. 
 Pel que fa al calendari, a partir de l’1 de desembre del 2017, en casos d’episodi i, a partir del 2020, 
permanent; en horari de dilluns a dijous, de 7 a 20 h. 
Primer afectarà als  turismes sense etiqueta DGT* i  furgonetes sense etiqueta anteriors a Euro 1, i 
després a d’altres vehicles sense etiqueta, estan exempts els vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda, serveis d’emergències i serveis essencials.  
 
Rosa Calvo (CSMIJ Eixample) pregunta si hi ha prevista alguna acció al voltant de les escoles. Helena 
Planella explica que sí que s’estan treballant accions amb infants i gent gran. 
L’Eduard Corbella explica que la mesura dels entorns escolars del Districte complementa aquestes 
accions. 
 
 
3.Salut en xarxa. Mapa d’actius 

 

Fan la presentació Pilar Solanes i Joan Lluís Ferrer, de la Direcció de salut de l’Ajuntament. 

  

Salut en xarxa és el resultat de la feina iniciada fa dos ó tres anys amb el projecte “Districte 

Saludable”. 

El marc de partida és entendre Barcelona com una ciutat saludable, que crea oportunitats per a 

un estil de vida saludable i intervé en l’entorn social, cultural i físic per tal que els opcions més 

saludables siguin més fàcils, més accessibles i més atractives. I facilita a la ciutadania la 

informació, el coneixement i la motivació necessària per a prendre les decisions més 

beneficioses per a la seva salut. 

Dit això, hi ha molts actius que treballen en aquesta direcció, fent accions que tenen a veure 

amb la salut en un sentit ampli: centres cívics, espais de gent gran, casals infantils, entitats, 

CAP’s, plans comunitaris, taules de salut als barris, consells i xarxes, entitats.... 

També el PAM 2016-2019 recull aquesta visió de ciutat saludable i desplega diferents plans i 

estratègies en aquesta direcció: estratègia de salut sexual i reproductiva, programa salut als 

barris, pla de salut mental, pla d’acció sobre drogues... 
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La qüestió és com fem que tot això que passa al barri, al Districte, a la ciutat, s’articuli per tenir 

informació i tenir-la organitzada. Les grans línies per avançar cap a una ciutat saludable són: 

Facilitar una visió compartida sobre la salut de la ciutadania, identificar més escenaris i més 

protagonistes per a la millora de la salut i generar i difondre informació i coneixement sobre allò 

que s’està fent.  

 

Salut en Xarxa és un projecte que facilita informació sistematitzada sobre programes, projectes, 

accions,... en l’àmbit de la salut. Això ho fa a partir d’una eina: mapa d’actius. 

 

Els objectius de Salut en Xarxa són:  

 

o Respondre a la necessitat de disposar d’informació de qualitat i actualitzada sobre les 

accions relacionades amb la salut que es desenvolupen a la ciutat pels diferents actors.  

o Facilitar informació homogènia sobre els diferents projectes, accions,... que es duen a 

terme a la ciutat. 

o Permetre disposar d’una visió de ciutat, de totes aquelles accions que s’hi realitzen dins 

de l’àmbit de la salut. Aquesta informació està en ampliació continua i permet donar 

suport a la coproducció de polítiques de salut. 

o Disposar d’actius per a la recomanació social. 

 

Un actiu és un recurs que dóna salut i benestar a les persones o als grups d’una comunitat. 
Són projectes, programes, accions… que poden afavorir el benestar biopsicosocial de les 
persones”.  

 Un actiu ha de tenir un impacte en qualsevol dels següents aspectes de la persona:  

-Benestar físic. 

-Benestar social. 

-Benestar mental 

 Ha de tenir un impacte en l’entorn on viuen les persones. 

 Ha de tenir un impacte en la comunitat on viuen les persones 

 

Els actors que intervenen són diversos, des de la Direcció de salut de l’Ajuntament, el Consorci 

Sanitari de Barcelona i l’Agència de salut pública, a les Direccions de serveis a les persones, 

serveis, equipaments, taules de salut, entitats, ... La idea és que el mapa d’actius és viu. 

 

Joan Lluís Ferrer, passa a explicar l’eina,  a la que s’accedeix a través de la pàgina web 

mapadactiusensalut.barcelona  

 

Explica la classificació dels actius, els objectius de cada àmbit, l’organització de la pàg web i el 

procediment per introduir i validar actius.  

 

La Montserrat Casamitjana explica que el Consorci recolza el mapa d’actius i que s’anirà 

explicant als CAP’s, Hospitals, farmàcies per a què incorporin l’eina. 

La Maribel Ujeda explica que, a nivell de Districte,  s’ha explicat en les taules de salut 

comunitària existents, i als tècnics i tècniques referents de sectors, programes i barris. 

A nivell de ciutat també s’ha anat presentant en diferents àmbits: serveis socials, Direcció 

Feminismes, Esports.... 

 

Josep Lluís Ferrer explica que els actius es poden modificar i després sempre s’han de validar 

per part de l’equip de mapa d’actius. Com a mínim, un cop d’any es farà la revisió a cada 

territori. 
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Marta Carrera (FAVB) pregunta si els actius són gratuïts o de pagament. La Pilar Solanes 

explica que no es posaran actius de pagament d’ens privats, però sí s’indicarà, per exemple en 

el cas de tallers de centres cívics on hi ha un preu públic. 

 

 

 Projecte prescripció social Pla comunitari Sagrada Família 

 
 Isis Sainz , tècnica del Pla comunitari de la Sagrada Família explica aquest projecte, en línia 
amb Salut en xarxa. 
 
El Pla comunitari de la Sagrada Família es crea amb la idea de crear vincles entre agents del 
territori per donar resposta a problemes del barri. S’inicia al 2007-2008 i al 2011 es fa el 
diagnòstic de salut, del que resulta com a tema prioritari la prevenció de l’aïllament de la gent 
gran.  
EL PDC funciona a través de taules i comissions, essent la taula de salut la més gran (amb molts 
agents) i més consolida. 
De la taula de salut, amb aquesta idea de sumar esforços i compartir els actius del barri, han 
sorgit diferents iniciatives com l’edició d’un programa d’activitats trimestral, o les rutes de 
salut. 
 
El projecte de prescripció social s’inicia cap al 2014 i al 2017 es fa el programa pilot. 
La comissió de prescripció social Sagrada Família està formada pels següents agents:  Districte, 
CAP Roger de Flor, CAP S Família, Espai social Sagrada Família, Fundació Aroa, CSS S Família, 
Residència Sarquavitae  Care, AFAB, Biblioteca S Família, Fundació Claror, Espai gent gran 
Sagrada Família, ASPB i Fundació salut i envelliment. 
 
La prescripció social és un  mecanisme de derivació de persones usuàries de qualsevol servei, 
entitat o associació existents al  territori que treballin o tinguin a veure amb la millora de la 
salut, integració social i laboral, introducció i acompanyament al lleure i millora de la seva 
qualitat de vida, en general, per tal de vincular-les a tots aquests recursos existents en el seu 
territori. 

-Mesures no sanitàries ni medicalitzadores:  
-no substitueix cap teràpia convencional 
-recolza a la persona mitjançant recursos i activitats 
-poder salutogènic de les relacions socials. ANYS 70 Aaron Antonovsky. Actius de salut 
(recursos o factors que potencien la capacitat de les persones, poblacions i comunitats 
per mantenir la seva salut i el seu benestar.) 

 

 

Durant l’any 2016 es van realitzar diferents accions de diagnosi per tal de recollir dades, abans 

de posar en marxa la prova pilot: 

-        Focus grup amb gent gran 

-        Focus grup amb professionals de la salut 

-        Enquesta on-line a professionals de la salut 

 

Sílvia Simó, treballadora social de l’ABS S Família,  explica el pla pilot de prescripció social  
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L’objectiu general és dissenyar una estratègia de prescripció social en el barri de la Sagrada 

Família per acompanyar i incentivar a les persones grans en l’ús de recursos comunitaris, i 

avaluar la seva posterior implementació. 

 

Els objectius específics:  

 Identificar a les persones que s’encarregaran de fer la prescripció social i oferir la 

formació necessària. 

 Definir els canals de comunicació, derivació i retorn entre agents prescriptors 

 Crear les eines que facilitin el procés de comunicació, derivació i retorn  

 Iniciar el procés de prescripció social en la seva fase pilot. 

 Avaluar el procés i l’impacte percebut per part de les persones usuàries i prescriptores 

 
Els resultats esperats 
 

 Promoure actuacions dirigides a la prevenció i promoció de la salut en les persones 

grans. 

 Disminuir la hiperfreqüentació i medicalització a l’atenció primària. 

 Disminuir l’aïllament social vinculant a les persones grans a la comunitat i promovent el 

suport social. 

 Millorar les competències i coneixements de les persones prescriptores per fer PS. 

 Aconseguir que els actuals prescriptors utilitzin la prescripció com a eina favorable dins 

la seva activitat   professional. 

 Millorar el treball en xarxa i la comunicació, derivació i retorn entre els agents implicats 

en la PS. 

 

Va dirigit a:  

 Població major de 60 anys. 

 Persones amb solitud i/o sentiment de solitud. 

 Persones amb aïllament social i/o amb risc d’exclusió social, sense xarxa social i/o 

entorn proper familiar o afectiu. 

 Persones cuidadores no professionals i família. 

 Persones hiperfreqüentadores de serveis. 

 
Explica el circuït : detecció-prescripció, derivació, entrevista, realització activitat i avaluació 
 
 
4.Nou plantejament i proposta de treball Consells de salut –  
 
Davide Malmusi, direcció de salut de l’Ajuntament, presenta el tema que ja es va avançar en el 
darrer Consell. 
 
La proposta va en la línia de què els Consells de salut siguin agents actius en la planificació de 
la salut a la ciutat. 
 
Per això, s’ha dissenyat un taller de propostes concretat en una sessió de participació oberta, 
amb una dinàmica de treball dirigida a:  

 Aprofundir en l’anàlisi d’aquest tema (quina percepció en tenim, què està passant, 

perquè..)  

 Contribuir a completar la informació del “mapa d’actius” (allò que estem fent ja). 

 Compartir i prioritzar orientacions generals  

 Elaborar i concretar propostes (Coses que estem fent cal reforçar / Coses que no 

estem fent i que podríem fer) 



 
Districte de l’Eixample 

8 

 

Al 2018 la proposta de temes a treballar són: 
. més suport a les persones cuidadores 
. enfortir els espais i les oportunitats de relació social per pal·liar la solitud i l’aïllament 
Aquests són temes recurrents a les taules de salut. 
 
Aquests tallers es faran en paral·lel a tots els Districte i , posteriorment, es farà una Jornada 
d’intercanvi d’experiències. 
 
Es decideix que el tema que es treballarà a la sessió que es faci al Districte de l’Eixample serà 
el de la solitud i l’aïllament social, ja que és el tema que ha sortit com a prioritari en les sessions 
de  priorització dels diagnòstics de salut de les taules de salut comunitària de Sant Antoni i la 
Nova Esquerra, realitzades recentment. 
 
Marta Carrera, FAVB, valora que la iniciativa està bé, però també interessa que el consell  de 
salut sigui un lloc per retre comentes dels serveis de salut (llistes espera, especialitats...).  
Es respon que s’inclourà aquest punt en un proper consell de salut. 
 

 

 

5. Altres informacions: seguiment Pla equipaments  
 
Montserrat Casamitjana, Consorci sanitari Barcelona, fa el seguiment del Pla d’equipaments del 
Districte: 
. Nova unitat de radiodiagnòstic (TAC i ressonància) del CAP Manso: en aquests moments està 
licitat i a punt d’adjudicar-se. Es preveu que les obres estigui finalitzades a principis del 2019 
 
. CAP Fort Pienc- ja té espai d’ubicació, al c/ Nàpols-Granvia. En aquests moments el solar ja 
és de propietat municipal i està fet canvi d’ordenació urbanística. 
El futur CAP tindrà uns 3.200 m

2
 i substituirà el CAP Pg Sant Joan, el CAP Marina, i la pediatria 

que, en aquests moments, està desplaçada. 
Durant el 2018 es farà la proposta de Pla funcional, que es compartirà amb els agents 
implicats. 
 
. CSMA Dreta Eixample- Ptge Vilaret: Hi ha un preprojecte per incorporar-lo a la 3a planta CAP 
S Família, amb la idea de vincular i apropar salut mental i primària.  
 
 
 
 
Sense més temes, finalitza la sessió. 


