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ACTA CONSELL SECTORIAL  DE SALUT DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 
Data: 10 d’abril de 2019 
Hora: 18 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 Consorci Sanitari 
de Barcelona  

Davide Malmusi  Director – Direcció  Salut Ajuntament de Barcelona 

Antoni Rubies Agència de salut de Barcelona 

Maribel Ujeda Secretària Consell Salut 

 

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

 

Alejandro Muñoz Conseller Municipal PP 

 
 

SERVEIS SANITARIS I DE SALUT 

 
ÀREES BÀSIQUES DE SALUT CÀRREC / SERVEI 

Cristina Carbonell  Directora 2B EAP Via Roma 

Josep Miquel Llovet Director EAP  2D EAP Universitat 

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

Carlos Romero  Director EAP Gaudí 

 
ATENCIÓ HOSPITALÀRIA  CÀRREC / SERVEI 

Gemma Craywinckel Directora assistencial Hospital Sant Pau 

Miquel Àngel Viciana Cap atenció usuari Hospital Sant Pau 

 
SALUT MENTAL CÀRREC / SERVEI 

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

 
SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA CÀRREC / SERVEI 

Cristina Martínez Coordinadora PSAD-ASSIR 

 
 
 
 

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 
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ALTRES 

 
NOM ENTITAT / GRUP 

Miguel López AMMBAR 

M Eugènia Sánchez AVV Esquerra / Resistència Clínic/ voluntaris Banc de Sang Clínic 

Teresa Sanz AVV Fort Pienc 

Corina Albir AVV S Família 

Montserrat Doménech Grup AGATA 

Eduard Tapias CIPAIS 

Doctora Carrazoni CIPAIS 

Marta Carreras  FAVB 

 
 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior  
 

2 Evolució i situació actual en llistes d’espera i accessibilitat, a càrrec de Jordi 

Armengol, tècnic territorial AIS Bcn Dreta  

 
3 Intercanvi de dades socials i sanitàries , a càrrec de Pilar Solanes, Cap 

Departament de Salut, Ajuntament Barcelona 

 
4 Recull actuacions àmbit salut Districte Eixample i Consell de Salut , a càrrec 

d’Eduard Corbella, Conseller de salut Districte Eixample 

 

5 Altres informacions 

 
6 Precs i preguntes 

 
 
DOCUMENTACIÓ LLIURADA  
 
Ordre del dia i acta consell del 15 de novembre de 2018, enviats per correu electrònic 
 
 

 

 

ACTA DEL CONSELL   
 

Eduard Corbella, conseller de salut del Districte, fa la presentació d’aquest Consell de salut, el 
darrer del Mandat, i destaca els temes tractats a la Comissió de seguiment que va tenir lloc el 
passat 27 de març.  
 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

S’aprova l’acta del consell del 15 de novembre de 2018, sense esmenes 
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2. Evolució i situació actual en llistes d’espera i accessibilitat,. 

L’Eduard Corbella, explica que la inclusió d’aquest tema respon a una demanda de les entitats de la 
Comissió de seguiment. 
 
 
Fa la presentació Jordi Armengol, tècnic territorial AIS Bcn Dreta  
 
Barcelona està dividida en 4 àrees integrals de salut (AIS) i l’Eixample està inclòs en 2 AIS,  
Barcelona  Esquerra  (2A, 2B, 2C, 2D i 2E) i Barcelona  Dreta ( 2G, 2H, 2J, 2K i 2I)  al voltant de les 
quals estan agrupats els recursos  
 
Algunes de les dades que es destaquen i comenten , amb comparatives entre els anys 2017 i 2018 
són: 

 
Intervencions quirúrgiques:  

Any Activitat Pacients llista 
espera  

Temps espera 
(dies)  

Pacientes > 365 dies 

2017 51.367 15.476 109 296 

2018 56.229 16.879 108 307 

 
Proves diagnòstiques:  

Any Activitat Pacients en llista 
d’espera 

Temps espera 
(dies) 

2017 65.441 12.079 177 

2018 67.916 10.637 61 

 

 
Proves diagnòstiques:  

Any Activitat Pacients en llista 
d’espera 

Temps espera 
(dies) 

2017 264.324 44.292 285 

2018 250.277 37.549 75 

 
Accessibilitat Atenció Prima EAP Eixample Dreta  

 
Juny 2018 Desembre 2018 

EAP 
Accessibilitat % 5 

dies 
Accessibilitat % 10 

dies 
Accessibilitat % 5 

dies 
Accessibilitat % 10 

dies 

EAP 2H Passeig St. Joan 74,0 96,2 61,0 85,4 

EAP  2G Dreta Eixample 77,4 96,8 63,9 85,3 

EAP  2J  Monumental 57,0 93,7 47,8 78,6 

EAP  2I Sagrada Familia 70,7 90,9 62,2 82,7 

EAP  2K Gaudí 39,9 58,4 33,6 52,0 

 
 
Accessibilitat Atenció Prima EAP Eixample Esquerra 

 
Juny 2018 Desembre 2018 

EAP 
Accessibilitat % 5 

dies 
Accessibilitat % 10 

dies 
Accessibilitat % 5 

dies 
Accessibilitat % 10 

dies 

EAP  2A St. Antoni 41,3  66,8  34,8  58,0  

EAP 2B  Via Roma 83,3  99,3  75,3  96,2  

EAP 2D  Universitat 84,4  99,5  84,7  99,4  

EAP 2C ESQ. Eixample-
Rosselló 

56,9  83,4  53,0  76,6  

EAP 2E ESQ.Eixample-
Casanova 

73,7  95,3  68,0  90,8  
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Marta Carrera (FAVB) agraeix la presentació i demana que aquest punt es tracti de forma fixa a cada 
Consell. 
Jordi Armengol valora que és bo compartir aquestes dades cada 6 mesos. 
Eugènia Sánchez (AVV Esquerra) pregunta per l’acumulació de dies d’espera metge-proves 
diagnòstiques-intervenció. 
Jordi Armengol comenta que l’important és que el temps d’espera entre el diagnòstic i la intervenció 
sigui poc per a les actuacions més urgents. S’intentarà disposar de les dades de totes les 
intervencions respecte la data del diagnòstic.  
 
Davide Malmusi, director de salut de l’Ajuntament de Barcelona, valora que és interesant disposar 
d’aquestes dades a cada consell, però suggereix enviar-les amb la convocatòria per no presentar-les 
a cada consell i no ocupar altres temes.  
 
3. Intercanvi dades socials i sanitàries 

 

Fa la presentació Pilar Solanes, de la Direcció de salut de l’Ajuntament. 

 

Aquest projecte s’inicia a l’Esquerra de l’Eixample  de forma pilot al 2013, amb la  participació de 

l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona, el Departament de salut de la 

Generalitat de Catalunya i el CatSalut .  

La atenció  integrada social i sanitària ha de ser capaç de respondre les necessitats socials i 

sanitàries d’una mateixa persona de manera conjunta, prioritzant aquestes necessitats i treballant de 

manera sincronitzada. 

 

El procés ha estat complicat ja que es tractava d’integrar dos sistemes (social i sanitari) amb lògiques, 

sistemes d’informació, processos diferents.  

L’objectiu és compartir dades, crear un instrument bàsic per a l’atenció centrada en la persona. 

 

El procés de treball és: necessitat de consulta de dades socials o de salut – consentiment informat 

(bidireccional) – interoperatibilitat (consulta dades) – coordinació de professionals si s’escau. 

 

Les dades socials (SIAS)  que es comparteixen amb salut són  

Dades de referència del sistema 
• Professional de referència (Telèfon DTAC) 
• Centre de Serveis Socials 

Dades complementàries • Incapacitació legal: estat del procés, data, tutor legal 

Dades de salut 
• Grau discapacitat 
• Grau de dependència reconegut 

Dades valoració necessitats 
socials 

• Diagnòstic social (problemàtiques) 

Dades d’intervenció 

• SAD 

• Teleassitència 

• MIMAL 

• Àpats en companyia 

 

Les dades sanitàries (HCS) a compartir amb serveis socials són: 

Dades d’identificació  • CIP 

Dades de referència del sistema 
• EAP de referencia: metge/essa i infermer/a 
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Dades sobre valoració 
diagnòstica 

• Identificació PCC/ MACA  
• Diagnòstics  

 

Documents del pacient  

• Informes: informe mèdic alta internament, informe 
d’urgències, informe d’atenció continuada al domicili, 
informe social, informe d’infermeria 

 

 

Entre desembre del 2018 i març del 2019, a tota Barcelona,   s’han consultat 359 persones des de 

serveis socials i 744 des de salut. 

 

L’intercanvi de dades aporta:  

. Eina que augmenta la qualitat de la intervenció 

. Millor aproximació a la persona 

. Facilita la prevenció i permet derivar cap a recursos adequats  

. No substitueix la coordinació, però les agilitza i orienta el Pla de Treball conjunt 

. Eficàcia i eficiència per donar resposta en situacions urgents o preferents 

. Afavoreix la comprensió de l’estat de salut i la seva afectació en altres àmbits de la vida de la 

persona 

. Evita duplicitat de discurs i de gestió de les persones. 

 

Les línies de treball en què es treballa són:  

Consolidació i Extensió de l’ús de l’eina 

Consolidació de l’ús de l’eina.  

Serveis socials especialitzats (infància, sensellarisme), urgències. 

Centres de Salut Mental, hospitals d’aguts, etc 

Ús de certes dades per operadors externs (SAD, teleassistència, etc) que garantirien una 

millor prestació del servei 

 

Inici de la FASE II d’ampliació de dades a intercanviar:  

Informació del mòdul de treball social sanitari 

Les escales de valoració mèdiques, de manera estructurada i no només dins de l’informe 

d'infermeria 

Altres informes socials i de salut 

Altres dades d’intervenció per part de serveis socials i salut sobre altres col·lectius: infància, 

sensellarisme, etc.  

Simplificació i agrupació dels diagnòstics mèdics. 

 

Noves funcionalitats 

Sistema d’alertes entre sistemes davant de modificacions rellevants pels serveis: ingressos 

hospitalaris, caigudes, etc. 

Sistema de comunicació interna entre professionals sobre pacients/usuaris. 

 

Cristina Carbonell, directora de l’EAP Via Roma, que va participar en el pilot, explica que aquest 

projecte va venir donat per l’envelliment de la població i la cronicitat, que feia necessària la no 

duplicitat d e la informació. Suposa un guany i avanç molt importat, i destaca la importància que pot 

tenir quan comencin a haver alertes. 

 

 

L’Eugènia Sánchez (AVV Esquerra) demana qui pot accedir a les dades en aquest moment. Pilar 

Solanes respon que, de moment, professionals autoritzats que estan atenent a la persona; una de les 

qüestions que es van haver de treballar molt va ser la informació a compartir i el llenguatge a utilitar. 
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4. Recull actuacions àmbit salut Districte Eixample i Consell de Salut  

 
L’Eduard Corbella, conseller salut, exposa quins han estat els temes treballats en aquests anys en 
l’àmbit de la salut, entorn als següents blocs: 
 . Participació 
 . Millora funcionament serveis 
 . Salut comunitària 
 . Plans i informes de salut 
 . Grans temes Eixample: medi ambient, contaminació, solitud gent gran... 
 
 
Fa també una valoració de les mesures del PAD 2015-2019 
 
 
Teresa Sanz, AVV Fort Pienc, pregunta per l’estat actual del futur CAP Fort Pienc. Davide Malmusi, 
director salut Ajuntament, explica que durant aquest mandat s’ha estat treballant en l’expropiació i la 
reclassificació del solar. En aquests moment el solar està compromès per ubicar el CAP amb línia 
pediàtrica, i la previsió és que es pugui posar en funcionament el 2013.  
 

 

 

5. Altres informacions 
 
 
Centre Kálida 
 
Miquel Àngel Viciana, cap d’atenció a l’usuari de l’Hospital de Sant Pau, explica l’obertura d’aquest 
centre. 
 
La Fundació Privada Kālida fou constituïda el 2016 a Barcelona amb l’impuls de la Fundació Privada 
Nous Cims així com la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,  
 
Kálida promou un model d’assistència psicosocial, per a pacients amb càncer, centrat en la persona. 
El seu objectiu és crear centres, situats a pocs metres dels Serveis d’Oncologia dels hospitals públics 
de referència en tractaments del càncer, amb espais per acollir i acompanyar les persones que ho 
necessitin així com als seus familiars, amics o cuidadors. 
En ells es pot trobar  suport pràctic, emocional i social,  en un ambient agradable especialment 
dissenyat per a què les persones se sentin  acompanyades, informades i compreses.  
 
Aquest servei -totalment gratuït- té com a finalitat complementar els tractaments mèdics dels hospitals 
i s’inspira en el model d’atenció psicosocial de l’ONG escocesa Maggie’s, formant part de la seva 
xarxa internacional de centres.  
 
A tot el món hi ha uns 20 centres;  a Barcelona el primer serà el centre  Kālida Sant Pau ubicat  al 
recinte de l’Hospital de Sant Pau. El proper 4 de maig es farà la jornada de portes obertes i el 13 de 
maig es posaran en marxa els serveis.  
 
 
Inicialment la població de referència és Sant Pau, però sense tancar-se a cap persona. 
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Barcelona cuida 
 
Davide Malmusi, director serveis Salut, Ajuntament de Barcelona, explica l’obertura de BARCELONA 
CUIDA. Espai d’informació i orientació. 
 
Barcelona Cuida és un centre pioner que vol donar visibilitat a tots els recursos existents a la ciutat en 
l’àmbit de la cura i posar-los a l’abast de tothom. Vol ser un espai de referència per facilitar la 
informació a la ciutadania sobre tots els serveis i els recursos del territori, i promoure l’intercanvi i el 
treball en xarxa dels dispositius. 
 
Els serveis que s’hi ofereixen :  
 

 Informació, orientació i assessorament sobre  

 La cura d’infants, persones depenents i/o malaltes. 

 L’ocupació i formació de la persona cuidadora. 

 Assessoraments legals (contractació, drets laborals..) 

 Suport emocional i activitats per a persones cuidadores. 

 Activitats de formació, intercanvi i treball en xarxa 

 
Provisionalment està ubicat a l’AV Marquès de l’Argentera, 22, i està previst que a principis del proper 
any es traslladi  a Viladomat, 127 (antic  PAMEM) 
 
 
6. Precs i preguntes  
 
Eugènia Sánchez, AVV Esquerra Eixample i Resistència Clínic, demana informació sobre els rumors 
existents en relació a que s’estan buscant nous espais per al Clínic a l’Escola Industrial. 
Davide Malmusi explica que hi ha una comissió tècnica CatSalut-Departament-Ajuntament, 
encarregada de buscar espais valorant les necessitats del Clínic i que, justament, durant aquests 
anys  la Diputació no ha assistit a aquestes reunions. 
Eugènia Sánchez proposa que es quedin al Sagrat Cor; es recull la proposta.  
 
 
Sense més temes, finalitza la sessió. 
 
 


