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ACTA CONSELL SECTORIAL  DE SALUT DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 
Data: 5 d’octubre e 2020 
Hora: 18 h 
Lloc: sessió telemàtica 
 
 
PERSONES ASSISTENTS 
 

Ruth Toribio Consellera Salut Districte que actua com a Presidenta del Consell 

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

Davide Malmusi  Director – Direcció  Salut Ajuntament de Barcelona 

Antoni Rubies Agència de salut de Barcelona 

Maribel Ujeda Secretària Consell Salut 

 

Pilar Solanes Directora Envelliment i Cures, Ajuntament de Barcelona 

Lucia Artazcoz Agència salut pública Barcelona 

Maria Castells Tècnica persones discapacitats IMPD-Districte Eixample 

 
Excusa l’assistència M Lluïsa Longan, Vicepresidenta associativa. 
 

Eduard Corbella Conseller Municipal Barcelona en Comú 

Marta Sendra Consellera Municipal PSC 

Mycaela García Consellera Municipal ERC 

Eduard Cuscó Consell Municipal ERC 

Pol Serrano Conseller Municipal Junts per Catalunya 

Rafael Yepes Conseller Municipal Cs 

 
 

SERVEIS SANITARIS I DE SALUT 

 
ÀREES BÀSIQUES DE SALUT CÀRREC / SERVEI 

Mireia Sans Directora EAP Rosselló 

Cristina Carbonell  Directora 2B EAP Via Roma 

Ylènia Garcia Directora 2A EAP Sant Antoni 

Josep Miquel Llovet Director EAP  2D EAP Universitat 

Yoseba Cánovas Director 2H EAP Pg Sant Joan 

Olalla Monton Treballadora social EAP Dreta Eixample 

 
Disculpen l’assistència Natalia Riera (directora EAP S Família), Carlos Romero (director EAP 
Gaudí) i Xavier Joaniquet (EAP Dreta Eixample). 
 
 
ATENCIÓ HOSPITALÀRIA  CÀRREC / SERVEI 

Xavier Borrás Director mèdic 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 

Rosa Calvo Cap Secció CSMIJ Eixample 
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ASSIR CÀRREC / SERVEI 

Cristina Martínez Coordinadora PSAD-ASSIR 

Judith Pelegrí Coordinadora ASSIR Esquerra 

 

Sara Ramírez Hospital de nens de Barcelona 

 
 

ENTITATS 

 
NOM ENTITAT / GRUP 

Laura Fernández Coordinadora servei atenció ACAB (Ass contra l’anorèxia i la 
bulímia)  

Joana Gallego AMMBAR (Ass malalts mentals Barcelona)  

Anna M Rovira ACAF- Ass catalana afectats fibromiàlgia 

Immaculada Fernández AFAB_ Ass de familiars malalts d’alzheimer Barcelona  

Eduard Tapias CIPAIS 

Marta Carrera FAVB 

Isis Sainz Pla comunitari S Família 

  

 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior  
 

2.  Impacte de l'epidèmia de la covid-19 a la ciutat de Barcelona  i al Districte de l'Eixample 
 

3. Resposta dels serveis de salut davant de l'epidèmia de la covid-19 i de la situació actual. 
Habilitació nous espais sanitaris al Districte 
 

4. Presentació Taula salut Mental Districte Eixample 
 

5. Torn obert de paraules 
 
 
DOCUMENTACIÓ LLIURADA  
 
Ordre del dia i acta consell ordinari del 10 d’abril  de 2019, enviats per correu electrònic. 
 
 

ACTA DEL CONSELL   
 

Ruth Toribio, Consellera de Salut del Districte, fa la presentació de la sessió, situant-la en el context 
que l’àmbit de salut i sanitari està vivint aquest any, a conseqüència de la COVID-19. 
En aquest context, els temes que es tractaran estan relacionats amb l’impacte de l’epidèmia i la 
resposta dels serveis de salut,  i espera que en el proper Consell es puguin incorporar aquells temes 
que estaven previstos i van quedar pendents. 
 
Així mateix, recorda que està pendent la renovació de la Vicepresidència Associativa del Consell que 
es farà en el proper Consell. 
 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

S’aprova l’acta del consell ordinari del 10 d’abril del 2019, sense esmenes 
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2. Impacte de l'epidèmia de la covid-19 a la ciutat de Barcelona  i al Districte de 

l’Eixample 
 

Fa la presentació Lucia Artazcoz, directora de l’Observatori de la Salut Pública, de l’Agència de Salut 

Pública de Barcelona. 

 

La situació generada per la COVID ha requerit una reorganització de l’ASPB.  

 

A nivell de dates clau destaca: 

 

• 26 de febrer: activació del protocol de crisi i el 27 reunió del Comitè de crisi COVID de l’ASPB  

• 2 de març: primer reforç intern del Servei d'Epidemiologia 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).  

 

El rol que ha assumit l’ASPB és: 

• Control de l’epidèmia, a partir de persones malaltes i dels seus contactes. 

• Sistemes d’informació que permetin la presa de decisions 

• Treball en residències. Creació oficina tècnica de residències: referents per a cada residència 

per fer registre, plans de contingència exprés en col·laboració amb Bombers Bcn. 

• Suport a equipaments (albergs sense sostres...) 

• Recomanacions per a la vida a la ciutat- multiplicació línia telèfon. 

 

Així mateix, l’ASPB ha donat suport a les polítiques de ciutat, participant dels grups de decisió de 

l’Ajuntament i garantint la comunicació, eina clau en tot el procés (informes, notes informatives, web 

per a la ciutadania i professionals, des de les primers FAQs a la web COVID, per evitar excés 

d’informació a les xarxes). 

 

Respecte la  informació epidemiològica; s’ha passat de l’absència a la disponibilitat d’ informació per a 

la pressa de decisions.  

Mostra les dades que surten a la web COVID.  

Durant els mesos d’agost-setembre les dades s’han mantingut estable.  

Actualment s’observa un canvi de patró pel que fa a les edats, essent el grup majoritari el de 15 a 34 

anys amb casos menys greus. No es pot comparar amb la primera part de la pandèmia on només es 

feien PCR a casos greus. 

Per acabar, les dades de la setmana del 22 de juny al 4 d’octubre, mostren  a l’Eixample una 

incidència acumulada de 1158 casos per 100.000 habitants. 

 

3. Resposta dels serveis de salut davant de l'epidèmia de la covid-19 i de la situació actual. 
Habilitació nous espais sanitaris al Districte 
 

Lluís Espinosa, Director dels Sectors Sanitaris Eixample, presenta aquest punt. 

Les principals accions del CSB a l’Eixample han estat:  

• Coordinació i suport actuacions Hospitals aguts, Sociosanitaris, SM, CAP,  

• Posta en marxa i coordinació altres recursos 

Hotels Salut pacients i professionals 

Pavelló Salut Sant Pau-Guinardó 

Pavelló INEFC   
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• Residències 

Oficina d’Intervenció Residències 

Activitats: Plans de contingència, Trasllats residents, Intervencions residències, PCR 

fase 1, 

• Escoles: Oficina EduSalut 

 

En la seva presentació aporta diferents dades relativa a l’activitat als hospitals d’aguts, centres d’ 

atenció intermèdia  i hospitals privats col·laboradors xarxa COVID, a l’AISB Esquerra i l’AISB Dreta, 

durant el període març-abril-maig; i les dades d’hospitalització actuals (setmana del 28 de setembre al 

4 d’octubre. 

 

Pel que fa als pavellons COVID 19, habilitats per acollir pacients i donar suport als Hospitals de Sant 

Pau i Clínic, van ser:  

CEM Guinardó- Hospital de Sant Pau: va estar obert del 5 al 23 d’abril. 

Amb una capacitat màxima de 88 llits, van haver un total de 108 ingressos i una mitja diària de 18 

pacients. 

Pavelló- INEFC-Hospital Clínic, obert el 15 d’abril, amb una capacitat màxima de 252 llits. No va ser 

necessari acollir cap pacient 

Hotel Salut Catalonia Plaza, medicalitzat, en funcionament del 25 de març al 15 de maig, amb 347 

habitacions disponibles per acollir pacients no crítics de l’Hospital Clínic, i descans del personal 

sanitari. Hi van haver 530 ingressos. 

 

Quant a residències, aporta dades de les PCR realitzades a residents i treballadors/es de les 

residències geriàtriques  i dels plans de contingència realitzats durant la primera fase. 

 

S’ha creat l’Oficina EduSalut BCN COVID19 amb l’objectiu d’adaptar  les mesures de prevenció i 

protecció de la salut previstes pels departaments d’Educació i Salut per als centres educatius de 

Barcelona davant la gestió dels casos de COVID: creació de protocols, gestió de casos, mesures de 

prevenció i protecció de la salut… 

 

Per últim, destaca, a nivell comunicatiu, les webs i dades de les que es pot disposar. 

 

El Dr Xavier Borrás, director mèdic de l’Hospital de Sant Pau, explica la situació actual és d’unes 30 

persones en la sala COVID i 12 a intensius. En aquests moments s’està fora de tensió però en 

situació d’alerta. 

 

 

A continuació, Davide Malmusi, Director de Serveis de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, presenta 

algunes de les actuacions municipals com a resposta a la crisi sanitària. 

Posa en valor  el rol de suport i complementarietat a la xarxa existent  i destaca algunes d’aquestes 

actuacions: 

 

. Pavellons de salut i hotels sanitaris per reforçar la resposta a la crisi de la Covid-19: equipaments 

municipals i hotels de la ciutat s’han convertit en centres hospitalaris per donar suport als hospitals 

amb pacients amb COVID 19. 

S’han habilitat 4 pavellons salut amb més de 550 llits (CEM Olímpics- Hospital Valle Hebron , CEM 

Claror- Hospital del Mar, CEM Guinardó- Hospital Sant Pau, i recinte INEF- Hospital Clínic). 

 

. Programa de suport a les quarantenes per a l’aïllament de les persones amb Covid 19 ,per 

garantir l’aïllament domiciliari de les persones que tenen dificultat per complir les recomanacions 

sanitàries a causa de la seva situació habitacional o socioeconòmica . El programa inclou allotjament 

(85 apartaments turístics en desús actualment i 80 habitacions Hotel Salut), entrega a domicili 

d’aliments, equips de protecció i servei de neteja. 
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. Reforç persones cuidadores a través de l’Espai Barcelona Cuida, amb informació i orientació 

adreçada a treballadors de la llar i de les cures, i a famílies cuidadores.  

 

. Suport emocional /Pla de xoc en salut mental.  

L’Ajuntament ha posat en marxa un pla de xoc de salut mental per abordar el patiment psicològic 

derivat de la covid-19. Aquest pla de xoc s’ha basat  en el diagnòstic “l’estat de la situació per la 

COVID i el confinament a Barcelona”, realitzat a partir d’un formulari a entitats i serveis de les taules 

de salut mental dels districtes. 

Alguns dels serveis i actuacions són:  

. El Cabàs emocional és el lloc web de referència que reuneix activitats i recursos en línia per 

millorar la salut mental i emocional de la ciutadania. 

. Telèfons de suport emocional: telèfon de l’esperança 24 hores i telèfons a col·lectius específics 

. Suport  per a la prevenció del suïcidi:  L’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb la Fundació 

Ajuda i Esperança, han posat en marxa des de l’agost de 2020  el Telèfon de Prevenció del Suïcidi, 

per donar resposta a aquelles trucades on es presenta algun tipus de contingut suïcida. És un telèfon 

gratuït, disponible 24 h, 365 dies. 

També s’ha creat un punt d’atenció a la prevenció del suïcidi, adreçat a família, amistats... de 

persones en risc de suïcidi. Aquest punt està ubicat a l’espai Barcelona Cuida, des d’avui a l’antic 

edifici PAMEM. 

 

. Per últim, donada la saturació que pateixen els centres d’atenció primària de la ciutat, explica  els 

espais complementaris a la xarxa de CAPs que l’Ajuntament ha cedit per traslladar la vacunació 

estacional de la grip i per fer PCRs. 

En aquest sentit, destaca la situació del CAP Sant Joan que ha hagut de tancar un dels dos punts 

d’atenció ja que no complia  les condicions necessàries: s’ha habilitat una carpa al Pg Sant Joan i 

està prevista la construcció d’uns mòduls provisionals a l’interior d’illa d’Ali bei, 18 fins que es 

construeixi el nou CAP Fort PIenc.   

 

 

Ylènia Garcia, directora EAP Sant Antoni, pren la paraula per acomiadar-se, ja que deixa el Districte i 

torna al barri de la Marina; la nova directora de Sant Antoni és la Dra. Anna Muñoz Rubio. 

Aprofitar per destacar la feina que s’ha fet durant aquests mesos des de la comissió de gent gran de 

la taula de salut comunitària del barri de Sant Antoni. 

També demana ampliar els espais dels CAPs amb espais COVID; el Lluís Espinosa comenta que 

s’està tancant la proposta d’espais que l’Ajuntament cedirà per realitzar la campanya de la vacunació 

antigripal que començarà el 15 d’octubre (en equipaments municipals) i per PCRs (en carpes situades 

en interiors illa i carrer) 

 

 

 

4. Presentació Taula salut Mental Districte Eixample 

La Pilar Solanes, directora d’Envelliment i Cures, presenta a l’Aleix Caussà de Spora, consultora que  
dóna suport a les taules de salut mental dels Districtes. 
 
El proper  4 de desembre es crearà la Taula de Salut Mental del Districte, emmarcada en el Pla de 

salut mental de la ciutat, del 2016. 

Aquest pla, en una de les seves línies estratègiques, marca com objectiu operatiu, impulsar grups de 

treball temàtics i constituir Taules de Salut Mental en els districtes. En una primera fase es van  

prioritzar els districtes amb més desigualtats socials en salut (6 en aquests moments) i està previst 

que durant el primer trimestre del 2021 estiguin totes constituïdes. De fet, el Pla de xoc en salut 
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mental realitzat arrel de la COVID, ha fet que s’avanci la constitució de totes les taules de salut 

mental. 

 

 

La missió i objectiu de les taules de salut mental és:  

 La Taula és un espai tècnic de reflexió, intercanvi de recursos i treball col·laboració amb la missió 

de promoure, prevenir i millorar la salut mental del districte. 

 La Taula cerca la implicació dels agents del districte relacionats amb la salut mental, en dinamitza 

les xarxes, en millora la coordinació i crea les comissions de treball necessàries en funció del pla 

de treball prioritzat. 

 L’objectiu és articular les accions en salut mental que ja es desenvolupen o s’hagin de 

desenvolupar al districte en consonància amb les directrius del Pla de salut mental de Barcelona 

segons les necessitats específiques de cada territori. 

 
La taula de salut mental està vinculada al Consell de salut del Districte i s’organitza de la següent 
manera:  

 
• Nucli impulsor: tècnic/a de salut del districte, Agència de Salut Pública de Barcelona, Consorci 

Sanitari de Barcelona, entitats proveïdores de serveis de salut mental, Consorci d’Educació de 
Barcelona, Serveis Socials, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Barcelona Activa, 
Habitatge i entitats de salut mental (persones afectades i/o familiars) amb actuacions al districte. 
El nucli impulsor  s’encarrega de:    
 -Elaborar un pla de treball anual. 

-Reportar al Consell de salut del districte les conclusions i resultats del pla de treball – 1 cop a 
l’any com a mínim. 
-Reportar a la Taula de salut mental de Barcelona les conclusions i resultats del pla de treball 
i participar a la Comissió de seguiment. 

Té una previsió de 2/3 sessions anys 
 

• Comissions de treball: es podran crear en funció del pla de treball acordat pel nucli impulsor. 
Definiran la metodologia, calendari i organització per implementar les accions assignades. 
Preveuran l’avaluació de les accions. 

• Previsió de sessions: segons el pla de treball marcat. 
 

• Secretaria tècnica (Spora): donarà suport per a l’organització i dinamització de les sessions de 
treball. 

 
 

 
 
Sense més temes, finalitza la sessió. 
 
Maribel Ujeda 
Secretària del Consell de Salut de l’Eixample 


