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Acta de la reunió del Consell de Salut  

del districte d’Horta-Guinardó 
 

Lloc: Seu del Districte d’Horta – Guinardó (Rda. Guinardó, 49) 

Data: 12 de febrer de 2018, 18h 

 

Ordre del dia 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del darrer Consell 

2. Presentació de l’entitat OnaH (Juan Fernández, Organización Nacional de 

Afectados por Hepatitis) 

3. Mesures contra la contaminació atmosfèrica a la ciutat que està impulsant 

l'Ajuntament de Barcelona (Helena Pañella, Agència de Salut Pública de Barcelona) 

4. Campanya de vacunació de la grip (Rosamaria Serrasolsas, Consorci Sanitari de 

Barcelona)  

5. Diagnosi per districtes (Pilar Solanes, Departament de Salut de l’Ajuntament de 

Barcelona)  

6. Inici del programa Salut als Barris a Sant Genís i La Teixonera 

7. Properes dates de la Taula de Salut Mental del Districte (Pilar Solanes) 

8. Torn obert de paraules 

 

Assistents: 

Nom Entitat 

Victor Valls Andrés Conseller de Salut Horta-Guinardó 

Custodia Moreno Vicepresidenta Consell de Salut 
Presidenta Local Social Raimon Casellas 
Vocal de Salut AVV Can Baró 

Lina Huélamo Consellera Grup Municipal PDeCat 

Raül Barahona Conseller Grup Municipal ERC 

Núria Galán Consellera Grup Municipal PSC 

Nico Ortiz Conseller Grup Municipal C’s 

Carlos Torrubiano Conseller Grup Municipal PP 

Rosa Mª Serrasolsas  Directora Àrea Integral de Salut Barcelona Nord – Consorci 
Sanitari de Barcelona 

Helena Pañella Directora de Salut Ambiental – Agència de Salut Pública de 
Barcelona 

Pilar Solanes Cap Departament de Salut Ajuntament de Barcelona 

Pilar Causapié Directora Serveis a les Persones i al Territori – Districte Horta-
Guinardó 

Districte d’Horta-Guinardó 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

Ronda Guinardó, 49 

08024 Barcelona 

93 291 67 60 
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Miquel Angel Viciana Cap d'Atenció a l'Usuari – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Pedro Roy  Hospital Mare de Déu de la Mercè 

Gemma Craywinkel Directora Assistencial Hospital Sant Pau 

Anna Carol Pérez Hospital Sant Rafael 

Toni López  SAP Muntanya Dreta – Institut Català de la Salut 

Jaume Serrano CAS Horta 

Marta Berruezo  Associació Salut Mental Horta-Guinardó 

Rosa Aznar  EAP Sanllehy – Infermera comunitària 

Ana Garaikoetxea  EAP Sanllehy – Directora EAP 

Pilar Camp  Fundació Els Tres Turons 

Roser Nogués  Associació Donants de Sang Barcelona- St. Pau 

Antoni Saus Col·legi de Farmacèutics 

Agustí Xifré FC Martinenc 

Carme Beltran FC Martinenc 

Loli Pagan  Fundació Uszheimer 

Mª Carme Catalán  CAPS – Xarxa de Dones per la Salut 

Antonio Novalbos  Consell de Persones amb Discapacitat 
Sense Traves 

Bernat Fabregat AVV “Joan Maragall” del Guinardó 

María José Mayorga Tècnica de Salut Horta-Guinardó 

S’excusen:  

Núria Hortal Agència de Salut Pública de Barcelona 

Montse Olivé AFAMMCA / ACFAMES 

Antonia Guiu  AVV St. Genís 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del darrer Consell 

 

Es dóna la benvinguda als assistents, i s’explica que no s’ha pogut convocar abans el Consell de 

Salut, que estava previst per a finals de 2017, a causa del calendari polític. Donat que no es 

presentes esmenes, s’aprova l’acta de l’anterior consell. 

2. Presentació de l’entitat OnaH (Juan Fernández, Organización Nacional de Afectados 

por Hepatitis) 

 

Es presenta l’entitat OnaH que s’uneix al Consell de Salut, ampliant els agents que en formen 

part. Aquesta entitat, que va començar com associació de pacients afectats per hepatitis virals 

i càncer de fetge, actualment integra també voluntaris d’altres entitats.  

Un dels seus principals objectius és facilitar que els nous tractaments arribin als pacients. 

També incideixen en la recerca de persones afectades que desconeixen la seva malaltia, o bé 

que en són conscients però no estan al circuit assistencial. 

A banda, desenvolupen la seva activitat mitjançant conferències i congressos, i també són 

membres de diverses associacions nacionals i internacionals. 
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Un altre dels seus objectius és la promoció de la salut a partir de la divulgació, participant en 

escoles de salut i gent gran, xerrades per a infants a les escoles, tallers per a joves sobre el 

tema dels tatuatges, etc. 

A més, desenvolupen gran part de la seva feina elaborant materials adaptats per persones 

amb dificultats cognitives i discapacitat, així com per nens. Es tracta d’arribar a tot tipus de 

públic. Una de les eines que fan servir en aquesta línia, és l’anomenada Speak Tools, que 

permet tractar la malaltia en forma de jocs.  

Es pot trobar més informació i material al seu web: http://www.onahepatitis.org 

Presentació del FC Martinenc 

Es comunica als assistents que també se suma com a entitat membre del Consell de Salut el 

Futbol Club Martinenc, i en representació seva, el Sr. Agustí Xifré, com a vicepresident, i la Sra. 

Carme Beltran com a comissió de salut del FC Martinenc. Anteriorment la Sra. Carme Beltran 

havia assistit en representació de l’AVV del Guinardó, de la que ara ha pres el relleu el Sr. 

Bernat Fabregat. 

També s’explica que el FC martinenc, a més del club de futbol, gestiona el CEM Guinardó. Com 

a club, fa temps que van constituir una comissió de salut, donat que tenen molta consciència 

de la importància de la relació entre salut i esport. 

La Sra. Carme Beltran proposa com a punt de l’Ordre del Dia del proper Consell de Salut, 

explicar la tasca del FC Martinenc per la salut, i posa dos exemples, com que tots els jugadors 

tenen una fitxa on consta si pateixen alguna malaltia (com la diabetis, etc.), o el fet de que 

cadascascú tingui la seva pròpia ampolla d’aigua, per evitar el contagi de malalties com la 

mononucleosi. 

3. Mesures contra la contaminació atmosfèrica a la ciutat que està impulsant 

l'Ajuntament de Barcelona (Helena Pañella, Agència de Salut Pública de Barcelona) 

 

Des de l’Agència de Salut Pública es presenten les mesures contra la contaminació atmosfèrica 

que està adoptant l’Ajuntament de Barcelona, i que s’estan presentant als diversos Consells de 

Salut de la ciutat, així com els efectes de la contaminació sobre la salut i les mesures de 

control. 

Malgrat que la contaminació atmosfèrica ha disminuït en els darrers anys a la ciutat de 

Barcelona, continua sent un problema greu de salut. Aquest fet s’explica ja que a nivell científic 

el risc d’emmalaltir és petit, però molta gent exposada fa que el problema sigui de grans 

dimensions.  

D’altra banda, molts dels indicadors estan per sobre dels límits, superant-se en molts casos les 

recomanacions de l’OMS. Aquest límits, que s’estableixen per protegir la salut de les persones, 

són controlats a nivell local per l’ASPB. S’ha de tenir en compte, també, que la normativa 

europea marca uns límits més alts que l’OMS. 

http://www.onahepatitis.org/
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Tanmateix, és possible adoptar diverses mesures de control, com les que ja han posat en 

marxa altres ciutats arreu del món, que han aconseguit baixar els nivells de contaminació i han 

tingut bon resultat. Aquestes mesures s’anomenen “cost-efectives”, ja que el cost d’aplicar-les 

és inferior als beneficis que representa per a la salut de les persones. 

En quant als contaminants de l’aire, els més perniciosos són les anomenades “partícules”, que 

es classifiquen en funció de la grandària: PM10, PM2, NO2 i ozó.  

Els òxids de nitrogen (NO2) es produeixen principalment a partir del trànsit, especialment de 

vehicles dièsel. L’ozó es produeix per la barreja dels altres gasos, i els seus efectes són més 

rellevants a les zones rurals. De fet, la pol·lució produïda a l’àrea metropolitana, arriba fins a la 

plana de Vic. 

Aquestes partícules entren al cos humà per via respiratòria, quedant-se, les més grans, als 

bronquíols. Tanmateix, com més petites són aquestes partícules, poden arribar als alvèols 

pulmonars, o fins i tot, als vasos sanguinis, podent travessar la barrera placentària (arribant al 

fetus) i la barrera hematoencefàlica (arribant al cervell). 

A curt termini, els efectes de l’exposició a la pol·lució afecten principalment a les persones 

amb malalties respiratòries i cardíaques cròniques, fent empitjorar els seus símptomes o fins i 

tot augmentant la mortalitat. A llarg termini, una exposició prolongada afecta a tota la 

població, especialment a la més susceptible: embarassades, gent gran, infants i els grups de 

població abans esmentats, amb malalties de base. En aquesta exposició a llarg termini els 

símptomes poden ser, a més dels citats anteriorment, la restricció de funcions fisiològiques 

(pulmonar, cognitiva, etc.) i el desenvolupament de noves malalties associades 

(cardiovasculars, respiratòries, càncer pulmó, mortalitat precoç, baix pes en nadons, ictus, 

etc.).  

Per gestionar el risc que suposa aquesta exposició als contaminants per a la salut de les 

persones, es prenen una sèrie de mesures de protecció. Per als efectes dels episodis greus de 

contaminació, que ocorren entre 1 i 3 cops a l’any, en funció de les condicions atmosfèriques 

(quan hi ha anticiclons), s’han establert mesures de control diaris i horaris, així com s’ha posat 

èmfasi en la millora de la flota de vehicles. És en aquest sentit que s’estableix la zona de baixes 

emissions a l’àrea metropolitana de Barcelona. 

La zona de baixes emissions inclou tot el que queda encerclat per les rondes (Barcelona, parts 

de Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues i Cornellà, i va entrar en vigor el 

passat 1 de desembre de 2017. En cas que les condicions atmosfèriques propiciïn alts nivells de 

PM10 NOx, o quan hi hagi previsió que el temps no permetrà la dispersió d’aquests 

contaminants, serà la Generalitat de Catalunya l’encarregada de declarar l’episodi. Aleshores, 

mentre duri l’episodi, no estarà permesa l’entrada dins del perímetre abans esmentat als 

vehicles que no disposin d’etiqueta de la DGT, que són els més contaminants. Com a excepció, 

podran circular tots els vehicles de transport de discapacitats, serveis  d’emergències i serveis 

essencials. A més, es restringirà el trànsit i les activitats que generin pols. 

Cal tenir en compte també, que quan hi ha episodi de contaminació es recomana no fer 

exercici físic intens a l’aire lliure. 
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D’altra banda, si s’avaluen els nivells habituals de contaminants atmosfèrics, es pot veure com 

la mitjana anual està per sobre dels límits de referència. Com a mesures de protecció, s’estan 

desenvolupant mesures que impliquin una reducció del trànsit: creació de més carrils bici, 

impuls del transport públic, superilles, etc. La reducció del trànsit, al seu torn, implica una 

reducció del soroll, dels accidents, i de la temperatura ambiental. De la seva banda, 

l’alliberament de l’espai públic, dóna com a resultat un augment de la interacció social i, en 

definitiva, un benefici per a la salut de les persones. 

La Sra. Custodia Moreno planteja que aquestes mesures afecten més a la ciutadania amb 

menys recursos econòmics, que és la que acostuma a tenir vehicles més vells, i per tant, més 

contaminants. A més, a moltes zones del districte, es planteja que sense vehicle privat, moltes 

vegades, és difícil accedir. A més, la Sra. Carme Beltran demana que es prenguin mesures per a 

fomentar més i millor transport col·lectiu. El Sr. Juan Fernández demana si hi ha més mesures 

preparades a banda dels carrils bici, i assenyala que els usuaris d’aquests sovint fan infraccions. 

El conseller de salut informa que es va enviar una carta a tota la ciutadania explicant les 

recomanacions esmentades. També convida als assistents a participar als consells de mobilitat, 

als espais on s’expliquen la nova xarxa ortogonal, etc. 

D’altra banda, la Sra. Núria Galán apunta que els creuers del port contaminen molt. La Sra. 

Helena Pañella informa que segons els estudis, tot i que es tracta d’un mitjà de transport molt 

contaminant, l’impacte de la contaminació dels creuers no arriba a la ciutat, ja que el règim de 

vents no és propici cap a la ciutat. Aquest impacte dependrà de les condicions atmosfèriques i 

de cap a on bufi el vent. La majoria de contaminació prové del transport de persones que 

entren i surten de la ciutat per anar a treballar. 

També s’indica que amb els nivells actuals de NOx, s’està incomplint la normativa europea i que 

s’ha d’actuar, més enllà que continuem buscant la millor solució. A la ciutat de Barcelona hi ha 

diversos punts on es mesura la contaminació provocada pels vaixells, i a més es disposa d’una 

unitat mòbil que també recopila dades a prop del port. La contaminació de tot el port suposa 

un 7% de la contaminació de la ciutat. Aviat es publicarà al web de l’ASPB l’informe que es va 

realitzar per avaluar l’impacte del creuer més gran, i també es va fer un altre informe de la 

unitat mòbil que es va col·locar al barri de la Marina, del qual s’extreu que té el mateix patró 

de contaminants que la resta de barris. 

La Sra. Carme Beltran explica que fa uns anys hi va haver brot d’asma per la descàrrega de soja 

al port, i demana informació sobre qui realitza el control epidemiològic de l’aire i si és 

recomanable deixar de fer esport a l’aire lliure durant els episodis de contaminació. 

La Sra. Helena Pañella recomana limitar l’activitat a l’exterior per persones amb malaltia de 

base. Tanmateix, assenyala que per la gent que no té patologies, deixar de fer esport és pitjor 

que respirar aire contaminat. En quant al tema de la descàrrega de la soja, a més de controlar 

els nivells, s’han canviat les condicions de descàrrega. Els nivells de contaminants els mesura 

l’ASPB, que també controla la legionel·la. 

El conseller de salut emplaça als assistents que així ho desitgin a fer peticions per a fer una 

sessió ad hoc sobre el tema. 



6 
 

4. Campanya de vacunació de la grip (Rosamaria Serrasolsas, Consorci Sanitari de 

Barcelona)  

 

Estava previst explicar aquest tema al mes d’octubre, com a mesura per fomentar la 

vacunació, tanmateix en aquest moment s’expliquen les dades de com s’ha desenvolupat la 

campanya, que s’adjunten a l’acta. Es pot observar que s’ha vacunat gairebé a la meitat de la 

població de risc, un punt per sobre de la mitja de Barcelona i igual que la de Catalunya. 

El Sr. Agustí Xifré pregunta si les dades estan dins la normalitat, i es respon que sí que ho són, i 

que com més alts siguin els índex de vacunació, millors nivells de salut pública. 

Donat que els virus van mutant, cada any es prepara la vacuna amb sis mesos d’antelació, fent 

servir les soques de l’altre hemisferi. Malgrat tot, enguany l’efectivitat de la vacuna ha estat 

baixa. 

El Sr. Antoni Saus proposa fer propaganda de les vacunes que no són obligatòries amb 

fotografies de professionals vacunant-se. 

El Sr. Antoni López apunta que s’intenta concentrar en un dia la vacunació dels professionals 

sanitaris, (enguany ha estat el 15 de novembre). Com que estaven per sota dels nivells 

habituals (27% del personal vacunat), s’ha fet una segona jornada. 

5. Diagnosi per districtes (Pilar Solanes, Departament de Salut de l’Ajuntament de 

Barcelona)  

 

Des del Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha estudiat en els darrers 

mesos el plantejament dels consells de salut de cadascun dels districtes, amb l’ànim que 

aquests espais siguin una eina útil més enllà de compartir informació. La idea és passar de 

consell de sanitat a consell de salut, amb reptes a nivell de ciutat que es volen traslladar a 

nivell de districte, alhora que es vol que aquests espais siguin més participatius. 

Es presenta una proposta de treball, que consisteix a que tots els consells de la ciutat 

comparteixin 3-4 temes i es pugui treballar sobre ells. Des del Departament de Salut es 

proposen dos temes per a valorar al Consell de Salut d’Horta-Guinardó. 

El primer seria el suport a les persones que cuiden persones malaltes. Darrera d’aquest tema 

hi ha la mesura de govern entorn de la feina de la cura, al mateix temps que s’ha engegat una 

estratègia de suport cap a les persones que curen. El segon tema a valorar seria la solitud no 

volguda de la gent gran.  

El mètode de treball proposat seria el següent: 

1) Decidir quin tema es treballarà. 

2) Triar a qui es convida per treballar el tema. Per exemple, si es treballés la solitud no 

volguda de la gent gran, es podria convidar als casals de gent gran, les farmàcies, etc.). 

3) Més endavant, es faria una jornada amb tots els actors del territori.  
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4) A final d’any es realitzaria una jornada conjunta amb tots els consells de salut de la 

ciutat, per posar en comú els temes treballats. 

Durant tot el procés es comptaria amb el suport d’una secretaria tècnica. A més, aquest procés 

es repetiria cada any i es tractaria un tema en profunditat a banda del funcionament normal 

de cada consell. Amb la concreció d’un tema, es persegueix l’objectiu de sumar més agents 

que normalment no participen als consells. 

El conseller Victor Valls apunta que es tracta d’una feina a banda de la que tenim habitualment 

al consell, i convida als assistents a triar un tema. 

La Sra. Carme Beltran recorda que el d’Horta-Guinardó és el primer consell de salut que es va 

fer a Barcelona, i que cadascun d’ells té la seva dinàmica. Hi ha temes que són de ciutat, de 

districte, o inclús de barri. Algun dels temes es pot tractar a ciutat, no necessàriament a tots 

els barris. També opina que des de que es van fer les normes de participació fins ara s’ha 

retrocedit, ja que els temes els proposa l’administració. Finalment, indica que al barri del 

Guinardó  s’ha trigat molts anys a iniciar el diagnòstic al barri (la primera reunió serà el dilluns 

19 de febrer), i en canvi s’ha iniciat el projecte de Temps i Cures al Barri, sense que s’hagi 

decidit des del barri. 

La Sra. Pilar Camp demana que s’aclareixi a qui ens dirigim quan parlem de solitud de la gent 

gran, ja que al Carmel hi ha molta gent que li costa sortir al carrer. Proposa fer sessions més 

participatives per detectar necessitats, com per exemple la de cuidar a les persones 

cuidadores, que es podria articular a través del banc del temps. Finalment pregunta si els 

temes que s’acaben de proposar estan extrets del PAM. 

La Sra. Custodia Moreno planteja dubtes sobre la proposta presentada des del Departament 

de Salut. Opina que la majoria de reunions del Consell de Salut per informar de temes que fa 

l’administració, en contrast amb l’esperit inicial d’aquest òrgan, que era el de treballar amb la 

comunitat els problemes que ens afecten, i com abordar-los. També recorda l’existència 

d’altres programes (Radars, Vincles, etc.), que van afegint progressivament més feina a les 

entitats. 

El Sr. Juan Fernández també demana que els agents participatius treballin plegats, i planteja 

preguntar a les persones que estan soles què necessiten. 

El conseller de Salut explica als assistents que s’han fet diverses accions per baixar als barris: 

s’han recuperat les comissions de seguiment on s’havien perdut, s’ha iniciat el programa Salut 

als Barris ara a dos barris més (Sant Genís i Teixonera). També es pensa en ampliar la 

participació, a banda del l’estructura poc flexible que és el consell actual amb les seves normes 

de participació. 

El Sr. Agustí Xifré demana si una vegada articulada la proposta del Departament de Salut, les 

solucions que surtin quedaran a mans del voluntariat o els entomarà l’administració. 

La Sra. Gemma Craywinkel expesa que la seva opinió com a ciutadana és favorable a proposar 

una jornada anual amb propostes del PAM, però no haurien de presentar-se com a solució al 

problema que plantegem de participació. 
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La Sra. Núria Galán proposa passar les propostes abans de cada reunió del consell, per  

treballar-les abans. 

La Sra. Pilar Solanes diu que ha estat un consell excepcional perquè no s’ha fet la reunió prèvia 

de preparació. També explica que la idea de la proposta que s’acaba de presentar seria fer un 

parell de trobades amb una metodologia de treball concreta. No es tractaria de traslladar la 

responsabilitat al consell, sinó de compartir-la. A més, la idea de treballar els temes 

conjuntament a ciutat és crear consciència global, i també aprendre els uns dels altres. 

Finalment, emplaça als assistents a estudiar la proposta, per tornar a parlar-ne quan es faci la 

propera reunió del consell. 

El conseller explica que en aquesta reunió del consell s’han escurçat les presentacions, donant 

el torn de paraules després de cadascuna, que de fet és el que més temps ha ocupat. S’acorda 

que s’intentarà passar abans les informacions als membres del Consell de Salut per poder fer 

les presentacions més curtes. 

La Sra. Carme Beltran demana pels criteris que s’han seguit per triar l’empresa dinamitzadora 

per a la prova pilot del projecte de Temps i Cures al Guinardó. 

La Sra. Pilar Causapié aclareix que aquest tema es lidera des de la Direcció d’Usos del Temps, 

amb una licitació d’una empresa que dóna suport al projecte. S’han triat dos barris (Guinardó i 

Sant Andreu) per fer un estudi. D’altra banda, comenta que el programa Radars està en alguns 

barris, així com el programa Vulnerables, que està focalitzat en un altre grup específic. 

La Sra. Pilar Solanes argumenta que convé tenir una visió global de les diferents temàtiques, i 

recorda que els temes proposats s’han plantejat perquè van sortir al PAM, però no és 

obligatori establir aquesta metodologia de treball. 

Finalment, es pren nota de la proposta de la Sra. Custodia Moreno de fer una reunió 

extraordinària per parlar d’aquest punt. 

 

6. Inici del programa Salut als Barris a Sant Genís i La Teixonera 

 

El conseller informa als assistents de que ja fa uns mesos que es va iniciar el programa Salut als 

barris, als barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera, dins de Pla de Barris, que ho 

finança. L’ASPB és qui ho lidera perquè aplica la metodologia, que es treballa de manera 

similar al que s’està desenvolupant fet al Carmel. Finalment, recorda que és un programa que 

ha de tenir continuïtat. 

 

7. Properes dates de la Taula de Salut Mental del Districte (Pilar Solanes) 

 

La Sra. Pilar Solanes explica que el calendari s’ha endarrerit sobre la previsió inicial. S’ha 

començat amb Sant Andreu, després Ciutat Vella, i a continuació es farà simultàniament a Nou 

Barris i a Horta-Guinardó. Es va començar per un lloc on no hi havia res articulat, perquè al 

nostre districte ja s’havia fet un treball previ. A Horta-Guinardó  precisament va ser la Taula de 
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Salut Mental la que va donar origen al Consell de Salut. La previsió és que estigui constituïda 

abans de l’estiu. La idea és integrar els actors que ja hi treballen, més els que a primera vista 

no es pensaria que hi haurien de treballar: Educació, Consell de la Joventut, Barcelona Activa, 

etc., per treballar des de la prevenció.  Aviat començaran els contactes, i quan estiguin resoltes 

les qüestions institucionals, s’inaugurarà la taula i es començarà a treballar al maig-juny. 

La Sra. Pilar Camp proposa que s’avanci el calendari, i que es doti amb recursos. Finalment, el 

Sr. Antonio Novalbos demana que hi hagi un representant del Consell de Persones amb 

Discapacitat. 

8. Torn obert de paraules 

 

La Sra. Pilar Camp demana que es faci el proper Consell de Salut al mes de maig.  

Es dóna per finalitzada la sessió a les 20.45h, i es recorda als assistents que rebran al seu 

correu electrònic una còpia de les presentacions. 

 

María José Mayorga, Secretaria del Consell 

 


