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Acta de la reunió del Consell de Salut del districte d’Horta-Guinardó 

Lloc: Sala Virtual https://8x8.vc/decidimbarcelona/taulasaluthorta 

Data: dimarts, dia 22 d’abril de 2021, a les 16.30 h 

 

Ordre del dia 

 

1. Benvinguda als assistents. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

2. Actualització de dades Covid-19 als barris d'Horta-Guinardó 

3. Estratègia i espais de vacunació Covid-19 

4. Pla de Salut Mental i Pla de Xoc 

5. Banc del Moviment 

6. Torn obert de paraules 

 

Assistents: 

Maria Luisa d'Addabbo. Consellera de Salut d'Horta-Guinardó 

Carme García. Consellera de Gent Gran 

Custodia Moreno. Vicepresidenta del Consell de Salut. Vocal de Salut AVV Can Baró 

Lucía Artazcoz, Agència de Salut Pública de Barcelona. 

Jordi Armengol. Consorci Sanitari de Barcelona 

Pilar Solanes. Departament de Salut Ajuntament de Barcelona 

Jordi Villar. Tècnic de Salut Serv. Persones i Territori d’Horta-Guinardó, secretari del Consell de 

Salut. 

 

Grups municipals (Magna Martín, Xavier Simó GM ERC-AM; Arnau Vives GM JuntsxCat; Sergi 

Perea GM PSC; Nicolás Ortiz GM C’s; Milagros Casas GM Barcelona pel Canvi i Víctor Valls GM 

BComú). 

 

Representants dels serveis de salut i socials: Hospital de Sant Pau: Miquel Àngel Viciana, Anna 

Carol; ASPB: Irene Garcia; CAP Sant Rafael: Agnès Martí (directora), Teresa Torre (adjunta), 

equip de pediatria; CAP Horta: Alícia Marco (directora); EAP Sardenya: Carles Brotons; 

Associació Salut Mental Horta-Guinardó: Marta Berruezo, Associació Donants de Sang de Sant 

Pau: Roser Nogués. Alícia Roig (Directora CSMA HG), , Pilar Causapié (Directora SPiT Horta-

Guinardó, Liliane Gallamini Banc de Moviment, Maria Bonich CAP Sanllehy, Iris Alarcón SAP 

Muntanya i Dreta, Marta Soler. 

 

https://8x8.vc/decidimbarcelona/taulasaluthorta


Districte d’Horta-Guinardó 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Ronda Guinardó 49 
08024 Barcelona  

2 

Representants d'entitats i AVV del Districte: Mercè Vidal (Nous Horitzons), Toni Saus 

(representant de les oficines de farmàcia d’Horta-Guinardó), Montserrat Mas (Afibrocat); 

Carme Beltran (FC Martinenc), Teresa Rodríguez (AVV Joan Maragall del Guinardó): Carme 

Catalan i Maria Teresa Martínez (AVV Horta); Lluís Cairell (AVV Teixonera); AVV Carmel, AVV 

Sant Genís dels Agudells: Xavier Civit; Sacramento Burgos, Carme Grané, , Quim Associació 

Veins de la Vall d’Hebron, Sílvia Grup Som Via, Lluís Espinosa, Roser Guerra Fundació 

Uszheimer, Quique Buscarons AVV Baix Guinardó, Marta Hurtado, Alícia Palau AVV Joan 

Maragall del Giunardó 

 

S'excusen: Rosa Alarcón, regidora; Montse Tejeda - Directora Territorial de Serveis Socials 

d’Horta-Guinardó 

 

1. Benvinguda als assistents. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

 

La Consellera de Salut, agraeix la participació dels membres del Consell, tot esperant que sigui 

el darrer en un format completament virtual.  

 

També agraeix a nom d’aquest Consell a tots els professionals sanitaris  els seus incansables 

esforços. 

 

Seguidament presenta el nou tècnic de Salut, Jordi Villar que l’acompanya i s'estrena com a 

Secretari del Consell. 

 

A continuació explica que l'ordre de el dia inclou a més de l'actualització de les dades de 

l'COVID19 i de la vacunació al nostre districte, un tema central que és més actual i urgent que 

mai, el de la salut mental. 

 

Ja fa anys que l'Organització Mundial de la Salut ve alertant que la propera pandèmia -almenys 

en els països occidentals- podria ser de problemes de salut mental, i la situació generada per la 

COVID-19 no ha fet més que reforçar aquesta que ja no és només una hipòtesi. A Catalunya, 

Espanya (i tot Europa) no només s'han agreujat els trastorns prèviament diagnosticats sinó que 

a més s'han disparat els casos d'ansietat i depressió, com els casos de suïcidi que és una altra 

de les realitats callades que es vinculen a la salut mental. 

 

Per tant, en primer lloc en Jordi Armengol del Consorci Sanitari de Barcelona parlarà de 

l'estratègia d'atenció psicològica i psiquiàtrica de el Sistema Sanitari Català; i a continuació, la 

Pilar Solanes de el Departament de Salut de l'Ajuntament de Barcelona presentarà el Pla de 

Xoc de Salut Mental i les mesures ja en marxa a la ciutat, dirigides en primer lloc als col·lectius 

que requereixen una atenció prioritària, les cuidadores, les persones que estan afrontant la 

pèrdua d'éssers estimats, els joves, que més pateixen l'anomenada "fatiga pandèmica", a més 

de a tota la ciutadania. 
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Finalment, vol agrair a les directores dels CAPs del Districte i als seus equips la seva disposició a 

mantenir reunions periòdiques amb les associacions de veïns dels Districtes a les quals està 

participant com a Consellera de Salut i de les que s’està informant als membres d’aquest 

Consell a través dels enllaços que s’han anat enviant. Gràcies precisament per aquesta 

disponibilitat de compartir que sempre s’ha impulsat des del Consell de Salut com a forma de 

participació. Creiem que és important que aquesta relació continuï com a forma de treball i 

que es pugui quedar més enllà de la situació actual de l'COVID19. 

 

Passem ara a l'ordre del dia que, per raons d'organització,  patirà petits canvis, no pel que fa 

als temes, sinó en l'ordre en què es tractaran. 

 

Seguidament, es dona per aprovada l’acta del consell anterior sense esmenes a realitzar.  

 

Banc del Moviment  

 

Lilliane Gallamini fa presentació del projecte Banc del Moviment que funciona com a servei per 

tal de recollida de materials i cessió temporal de productes per a la mobilitat, amb 

assessorament i acompanyament de tècnics professionals. (S’adjunta presentació amb l’acta). 

A partir de desembre s’han incorporat productes de suport tecnològic al seu catàleg. El Banc 

busca treballar de forma complementària i en equip amb d’altres serveis. Per contactar amb 

Banc del Moviment bancdelmoviment@bcn.cat o 610.223.707. 

 

Lilliane destaca que el rol de Salut ha estat fonament ja que el 49% dels casos vénen derivats 

per aquesta banda.  

 

Maria Luisa d’Addabo demana si podem facilitar aquesta presentació per enviar-la. 

 

El representant de l’AV de Sant Genís dels Agudells demana si algú es pot adreçar a aquest 

servei sense derivació d’algun servei (Serveis Socials, CAP, etc.). Lilliane diu que sí que és 

possible contactar directament i que si en algun moment el Banc veu que hi ha possibilitat de 

facilitar el pagament per via de contacte amb un servei, es pot tractar. En cas de cadires 

elèctriques i grues elèctriques però cal derivació de salut o realitzar alguna formació.  

 

Fem nou canvi d’ordre, primer presentem, estratègia de vacunació. 

 

Estratègia i espais de vacunació Covid-19  

 

Iris Alarcón presenta l’estratègia de vacunació al districte. Té la voluntat de poder facilitar la 

informació rigorosa d’aquesta estratègia per evitar les distorsions que es poden donar amb el 

debat públic i ciutadà de la qüestió.  

 

Encara no han arribat vacunes de Jansenn, actualment es treballa amb Pzifer, àmbit sanitari, i 

AstraZeneca, vol traslladar el missatge que és una vacuna segura pel tram de vacunació.  

 

mailto:bancdelmoviment@bcn.cat
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Ara mateix s’està vacunant a persones de 60 a 69 anys que rebran un missatge de text al mòbil 

avisant que estan en grup de vacunació i hauran de connectar-se a un enllaç per concertar cita. 

Es vacuna amb AstraZeneca. A les persones d’entre 70 i 79 anys es fa vacunació amb Pzifer 

 

S’han habilitat diversos espais, una carpa a la plaça Sanllhey, uns mòduls a Horta i a la zona del 

CAP de Sant Rafael, així com, al Centre Cívic Carmel. En tots els casos, tots són professionals de 

l’equip de Salut qui treballen en la vacunació, no s’ha externalitzat aquest servei. També hi ha 

un punt de vacunació a La Sedeta que funciona amb ticketing. 

 

La intenció és recuperar al màxim l’espai de gestió no-covid i que aquesta gestió de covid es 

pugui centralitzar en espais annexos.  

 

Es fa una valoració positiva de les cobertures de vacunació dels franges d’edat més altes i es 

segueix treballant en les següent franges.  

 

Anima a donar un missatge de tranquil·litat i de confiança cap a les vacunes. 

 

La Sacramento Burgos pregunta perquè hi ha gent que té barracons (Sant Rafael) a prop i 

llavors se’ls ha enviat a Sant Andreu. La Directora del CAP Sanllhey explica que hi ha punts 

centralitzats que operen a tot Catalunya i que algú pot demanar cita per aquests espais.  

 

En Jordi Armengol dona el detall de com s’estan gestionant aquests espais de vacunació i quins 

són els espais ampliats. 

 

Marta Berruezo comenta que hi ha persones cuidadores de persones dependents no tenen 

directrius clares sobre com s’han de vacunar i explica que l’Hospital de Vall d’Hebron també 

està vacunant a persones del territori.  

 

Lluís Cairell de l’AV de la Teixonera diu que la realitat no s’ajusta al que s’està explicant, parla 

de diferències en les calendaris de les segones dosis. Expressa el seu malestar per la sensació 

de desorganització que s’està percebent per part de la ciutadania.  

 

El representant de l’AV de Sant Genís dels Agudells vol fer una reflexió sobre el desgavell que 

emana des de la Conselleria de Salut, diu que no té constància que s’hagi tingut en compte als 

malalts crònics, considera que hi ha deixadesa respecte a alguns col·lectius.  

 

Custodia Moreno reforça el missatge que hi ha desorganització en la operativa de vacunació i 

en els canals d’informació pels que ha arribat la informació d’aquesta operativa. 

 

L’Alícia Marcos respon dient que tenen raó que la comunicació no ha estat la millor possible i 

que traslladaran la queixa rebuda a les instàncies superiors. Diu que si que hi ha una operativa 

per a malalties cròniques i que també s’està prioritzant a aquest col·lectiu, però que potser no 

s’ha fet tant públic com en d’altres col·lectius. Agraeix la feina de les entitats de veïns pel 

reforç l’hora d’explicar als veïns la importància de tenir el telèfon actualitzat. Explica que poc a 
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poc s’està retornant a la tasca d’atenció de primària. Agraeix el comportament de la població, 

que segur que és millorable la gestió, però mira de llançar un missatge positiu.  

 

Iris Alarcón diu que es vacuna seguint els criteris del Ministeri i que les persones cuidadores de 

persones amb nivell de dependència 3 ja se’ls està vacunant. 

 

El representant de l’AV de Sant Genís dels Agudells pregunta si el que ha explicat l’Alícia 

funciona a tots els CAP’s perquè ell considera que no a tot arreu funciona així. Se li respon que 

són criteris generals que se segueixen a tot arreu. 

 

Actualització de dades Covid-19 als barris d'Horta-Guinardó 

 

Lucía Artazcoz presenta les dades actualitzades (presentació adjunta a l’acta). Destaca que, 

certament, hi ha un augment de mortalitat respecte a anys anteriors. Considera que la 

situació, ara mateix, no és crítica i sembla que la quarta onada potser no s’arribarà a produir, 

ja que hi ha una tendència a l’estabilització. Aquesta tendència a la baixa s’observa en tots els 

grups d’edat. Apunta a que hi ha una tendència a la baixa de brots no familiars. 

 

La situació a centres educatius va augmentar tornant de Setmana Santa però també està 

baixant. La Rt va pujar després de Setmana Santa, però ara mateix es trobada a 0.89, que es 

considera un bon indicador. La ocupació hospitalària i la de llits d’UCI s’està estabilitzant. 

 

L’excés de mortalitat es situa en uns 4700 morts. Tot i que la situació també s’està 

estabilitzant. 

 

Es presenten les dades de vacunació, destaca la cobertura en residències, personal sanitari i 

gran dependència.  

 

Al districte, per 100.000 habitants (a Barcelona és de 7.200), els barris amb més incidència són 

Sant Genís (9.500) i Montbau (9.000) i els que tenen menys La Clota (5.500) i Can Baró. 

 

Conclusions: 

- La incidència de Covid s’està estabilitzant 

- La incidència segueix pujant entre franges d’edat jove 

- Els nous brots segueixen a la baixa 

- Els barris amb més incidència i menys incidència 

 

El representant de l’AV de Sant Genís dels Agudells pregunta si les dades de Sant Genís 

inclouen les dades de residències hospitalàries.  

- Les dades es poden consultar amb i sense residències a la web de l’Agència de Salut 

Pública 
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Lluís Cairell diu que aquestes dades són difícils de comparar entre barris, no entén com s’han 

fet les estadístiques.  

- Se li explica que són dades relatives en funció de la població per 100.000 habitants.  

 

Nico Ortíz pregunta quan es parla de persones amb gran dependència a quin grau es refereix? 

- En aquell moment no es disposa de les dades però es farà la consulta. 

 

Teresa Martinez demana que en la mesura del possible si les dades que es presentin siguin el 

màxim d’ajustades al territori. Per tal de poder saber de forma més clara, sobretot, a nivell de 

barri. Demana si la presentació de Salut Mental es podria presentar seguint aquesta demanda. 

També considera que no és adient el fet que algú s’hagi de vacunar a Manresa, considera que 

s’està posant un preu a la vacunació de forma ràpida, ja que no tothom pot fer inversions de 

temps i transport per poder-se vacunar fora de la seva zona d’influència. 

- La Lucía diu que ella ha presentat les dades per barri i que seria l’ideal, també seria 

interessant poder tenir les dades de cobertura de vacunació a veure si es poden tenir 

en àrees de salut.  

- En Jordi Armengol diu que sí que es poden passar aquestes dades i que es treballarà 

per mirar de passar-les abans. No cal que les dades les anem passant de consell a 

consell i si cal, potser es podria passar cada 15 dies. 

- La Custodia Moreno també coincideix que caldria poder aterrar més les dades que es 

presenten a la realitat de territori i no tirar tant de les dades relatives de Barcelona 

 

El representant de AVV Val d’Hebron demanda per si algú s’ha perdut en el circuit on hauria 

d’acudir, el cas és d’una treballadora de menjador.  

- Se li explica que aquest col·lectiu es basa en uns censos que faciliten les empreses que 

les contracten, per tant, s’ha de contactar l’empresa. 

 

Lluís Cairell diu que la taula de Salut del Cap Sant Rafael no els convoca i demana que consti en 

l’acta.  

- Maria Luisa aclareix que a la darrera taula ella ho va preguntar i van dir que si que els 

havien convocat, revisarem les dades de contacte i les facilitarem.  

 

Pla de Salut Mental i Pla de Xoc 

 

En Jordi Armengol proposa poder explicar tota l’estratègia en un consell de dues hores on 

només es tracti aquest tema.  

 

Custodia Moreno també insisteix en la importància de poder fer una sessió monogràfica sobre 

Salut Mental, sobretot per poder tractar i veure la situació postcovid. Així com també poder 

parlar de l’escenari de les residències de gent gran postcovid.  

 

S’acorda convocar un proper Consell monogràfic sobre aquest tema.  
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Torn obert de paraules 

 

La Custodia Moreno creu que caldria revisar el calendari dels consells de salut perquè és un 

bon espai per donar informació, cada tres mesos, i que també s’hi afegissin també d’altres 

associacions de veïns. 

 

Lluís Cairell, coincideix amb el que diu la Custodia, de fer reunions trimestrals. Demana quant 

es tornaran a fer visites presencials, quan es recuperarà el nivell de llistes d’espera d’abans de 

covid, quan es recuperarà la longitudinalitat entre metge i pacient.  

 

Sacramento Burgos diu que això és un espai de veïns i que no els hem donat espai per a les 

seves reivindicacions. Diu que el CAP Sant Rafel és dels que ha atès més residències i vol saber 

com ha afectat a l’atenció primària, també diu que el servei de pediatria ha de tornar als CAP’s. 

 

El representant de l’AV de Sant Genís dels Agudells fa les següents preguntes: 

- Quin criteri es fa servir pel triatge de les preguntes telefòniques? Sobretot el cas de del 

CAP de Sant Rafel 

- Denuncia el retard en la resposta dels metges en les consultes telefòniques.  

- S’ha perdut la longitudinalitat pacient metge (no es traspassen els històrics) 

- Vol saber si al districte preocupa el poc volum de visites presencials als caps 

Demana: 

- Augment plantilles dels CAP’s i augment de pressupost 

- Demana percentatge de visites presencials del cap de sant rafael 

- Demana que es reobri el cap de sant Rafael de dissabte matí i el servei de pediatria  

- No volen assignacions a dit dels equips dels CAP’s 

 

Es queixa que la directora del CAP Sant Rafael no ha assistit.  

 

Jordi Armengol, explica que els problemes que han sortit són generalitats a tot el sistema i que 

s’està treballant per tal de donar resposta i millorar les condicions del servei. I que s’ha de fer 

un anàlisi districte per districte, potser si que caldria explicar que és el que s’està millorant per 

poder-ho comunicar als veïns. També posa sobre la taula la mancança de determinats perfils 

professionals, sobretot, infermeria.  

 

Rebeca Corral (pediatria Horta) proposa poder parlar en un proper consell el tema de 

pediatria.  

 

La Carme Beltran explica que el Pla de Drogues està caducat i demana que es pugui treballar 

amb el Consell abans que estigui tancat.  I demana on es la valoració del Pla de drogues. 

- La Maria Luisa aclareix que encara s’està treballant en la valoració, ja que el Pla s’ha caducat 

al final del 2020. 
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Teresa Torre (Gestora Cap Sant Rafael) diu que des del CAP es segueixen les mateixes línies 

que segueixen del CATSALUT i del ASPB, i que tenen els mateixos problemes que la resta de 

CAPS. Van convocar una taula de salut on van convocar a totes les entitats de veïns. També 

tenen un problema de manca de vacunació.  

 

Ara faran les taules de salut cada mes i mig o dos mesos, per tal de donar més informació als 

veïns.   

 

 

La Consellera agraeix participació i col·laboració.  

 

Es buscarà data per monogràfic i data pel proper consell ordinari. 

 

Acomiadem a les 19 h. 

 

 

Jordi Villar Pérez, Secretari del Consell 

 

Barcelona, 22 d’ 

 


