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

Sala d’actes Casal Mas Guinardó i Sala Virtual: http://salavirtual.barcelona.cat/Consell-Sectorial-

Districte-Horta-Guinardo-Mar-10-2022--430PM-1630- 

10/03/22 

16.30 h 

 

Ordre del dia: 

 

1. Benvinguda i aprovació, si s’escau, de la darrera acta 

2. Presentació Informe Anual de Salut (https://www.aspb.cat/noticies/informe-salut-

barcelona-2020/) 

3. Presentació Pla de Drogues i Addiccions 

(https://www.aspb.cat/documents/pladroguesadiccionsbcn-2021-2024/) 

3.1. Presentació del projecte del Centre d'Acollida Baix Guinardó 

(https://drive.google.com/file/d/10oFPP28rz0cVyBDepNyFGFo9KlW2yopn/view)  

4. Torn obert de preguntes 

 

Assistents: 

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

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

Jordi Armengol. Consorci Sanitari de Barcelona 

Pilar Solanes. Departament de Salut Ajuntament de Barcelona 

Lucia Artazacoz. Agència Salut Pública de Barcelona 

Maribel Passarin. Agència de Salut Pública de Barcelona 

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

Salut. 

 

Grups municipals: Sergi Perea GM PSC; Xavier Simó GM ERC, Carme Cànovas GM JxC; Nicolás 

Ortiz GM C’s. 

Representants dels serveis de salut i socials: Miquel Àngel Viciana, (Hospital de Sant Pau); 

Manel Borrego i Anna Carol (Hospital de Sant Rafael); Maribel Pasarín (ASPB); Teresa Torre, 

Maria del Mar de la Hoz i Raquel Ceballos (CAP Sant Rafael); E. Pallars i Aida Ovejas (CAP 

Horta); Carles Brotons (EAP Sardenya); Marta Berruezo (Associació Salut Mental Horta-

Guinardó); Roser Nogués (Associació Donants de Sang de Sant Pau);  Alícia Roig (Directora 

CSMA HG); Maria Bonich i Blanca Yuste (CAP Sanllehy); Iris Alarcón (SAP Muntanya i Dreta); 

Marta Soler, Albert Mesalles (CAS Horta-Guinardó); Joan Pons (CAP Carmel); Marina Martínez 

(Hospital Vall d’Hebron). 

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

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

http://salavirtual.barcelona.cat/Consell-Sectorial-Districte-Horta-Guinardo-Mar-10-2022--430PM-1630-
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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: Joan Cerdán, Xavier Civit; Sacramento Burgos, Carme Grané,  

Associació Veïns de la Vall d’Hebron, Sílvia Grup Som Via, Lluís Espinosa, Roser Guerra 

Fundació Uszheimer, AVV Baix Guinardó, Marta Hurtado, Alícia Palau AVV Joan Maragall del 

Guinardó, Marta Garcia (Tres Turons), Isabel Calderé (Nou Hortizó); Marta López (ACFAMES); 

Glòria Sebastià (AFAMMCA);  

 

 

Acta Consell Salut 

Inici 16.45 h 

 

La Consellera de Salut, Maria Luisa d’Addabbo, dona la benvinguda als assistents.  

 

La Carme Beltran demana que a l’acta s’aclareixi que les preguntes eren de les vocalies de salut 

de les cinc associacions de veïns de la zona nord del Districte. 

 

S’aprova l’acta. 

 

Informe de Salut 2020 (s’adjunta presentació amb l’acta) 

 

La Lucía Artazcoz, de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, presenta l’Informe de Salut 2020. 

Explica que és un informe marcat per la Covid-19 i en destaca tres idees principals: 

 

- La Covid-19 no ha afectat per igual a tot arreu, ha tingut més incidència en col·lectius 

més desfavorits. 

- S’ha augmentat ús dels serveis sanitaris i hi ha hagut infradiagnòstic de malalties 

cròniques. 

- S’han incrementat els casos de trastorn de salut mental. 

 

Explica com també hi ha hagut diferencies a nivell d’implantació de la vacunació de la Covid-

19. 

 

La Carme Beltran (FC Martinenc) demana que puguem tenir l’informe de salut abans, com 

aquest cop, i que es mirin de centrar les dades més en Horta-Guinardó. Destaca que les 

desigualtat territorials també es veuen marcades per l’efecte de Pla de Barris, també demana 

que es pugui fer un diagnòstic per barris. Posa l’accent en el tancament del centre de 

Drassanes i la pressió que es va fer perquè es reobrís. Destaca la baixada en la promoció de la 

salut durant la Covid-19. Pel que fa residències, demana que enlloc de parlar del nombre 

d’edificis es parli de persones. Creu que potser s’hauria pogut ajudar més als comerços a l’hora 

de poder gestionar la primera onada de la pandèmia. Creu que s’hauria de fer alguna cosa en 

la mediació cultural de les persones a qui s’estava atenent. Considera que els mitjans de 

comunicació també es podrien haver implicat més difusió dels hàbits saludables. 
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- La Lucía explica que teníem intenció de presentar l’informe abans, però l’ordre del dia 

del darrer consell era massa llarg. Pel que fa al tractament de la informació es pot 

consultar pel portal Infobarris (https://www.aspb.cat/docs/infobarris/). La intervenció 

es fa en funció dels barris més necessitats, és el seu criteri. Pel que fa a les residències 

creu que seria ideal poder combinar les dues dades.  

 

Teresa Martínez (AVV Horta) li agradaria saber les hospitalitzacions evitables per territoris i les 

freqüentacions a urgències per territoris també. Felicitat per la web de Covid-19 de l’ASPB.  

- La Lucía Artazcoz dona les gràcies pel reconeixement de la web. 

- Jordi Armengol creu que també falten algunes dades i que potser en el Pla de Salut es 

poden marcar nous indicadors de seguiment i que potser aquí es podria incidir i mirar 

d’establir-los. 

 

La Carme Català (AVV Horta) li agradaria tenir un informe de l’atenció a les dones que havien 

de ser mares.  

- La Lucía Artazcoz no coneix aquest informe, però pot ser que encara no es disposi 

d’aquestes dades perquè no es deixava entrar a ningú i pot ser que no es tinguin.  

- En Jordi Armengol comenta que no està sent fàcil la normalització del serveis i que pot 

ser que en el seu moment es fessin coses millorables, però que eren fruit del 

desconeixement de la situació que s’estava gestionant.  

 

Presentació del Pla de Drogues (s’adjunta presentació amb l’acta)  

 

Es cedeix la paraula a la Maribel Pasarín de l’Agència de Salut Pública per presentar Pla de 

Drogues i Addiccions (anteriorment conegut com a Pla de Drogues) que es va aprovar el 26 de 

novembre de 2021. 

 

El pla té 4 línies estratègiques, 10 objectius i 170 actuacions: 

- Abordatge de ciutat: que Barcelona sigui un entorn saludable.  

- Promoció de la salut. 

- Trencar amb l’estigma per a una major inclusió social. 

- Qualitat innovació i recerca. 

 

Destaca la inclusió de l’impacte dels jocs d’apostes. El Pla de Drogues i Addiccions fa una 

proposta d’intervenció en l’àmbit escolar, donada la incidències que s’hi ha detectat.  

 

L’alcohol és el que té més incidència en la població jove, la tendència és a la baixa, però encara 

hi ha un volum de consum és elevat. Es farà una campanya dirigida al turisme de la ciutat.  

 

Pel que fa cànnabis, tot i que hi ha una baixada per pandèmia, encara hi ha dades molt 

elevades, es vol fer un observatori de dades de consum de cànnabis ja que encara hi ha 

desconeixença d’aquest àmbit. 

 

https://www.aspb.cat/docs/infobarris/
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Al pla també es parla de les desigualtats de gènere. També es planteja treballar en la millora 

de l’atenció. Destaca la varietat i quantitat d’àrees que han estat implicades en la confecció 

d’aquest Pla.  

 

Centre d’Acollida per persones sense llar amb addiccions 

 

És un servei dirigit a persones que no tenen allotjament amb problemes d’addiccions. La 

voluntat és oferir un sostre a aquestes persones per poder començar a treballar d’altres 

problemàtiques. Aquest treball es fa acompanyat d’un equip de professionals.  

 

La situació de pandèmia ha suposat un problema, però també ha provocat l’oportunitat de 

treballar amb les persones d’aquest perfil.  

 

Es va fer una primera contractació d’urgència per posar en marxa aquest recurs. S’obre un 

centre amb professionals de molta experiència i de perfils diversos per gestionar amb diferents 

mirades amb l’objectiu d’oferir un espai per cobrir les necessitats bàsiques, plantejant un 

abordatge per reduir danys. Amb la mirada de que cal vetllar per tal que hi hagi places per a 

dones.  

 

És un servei residencial. On es fa un pla per a cada persona i a cada situació amb diferents que 

es poden anar assolint i que farà que la seva estada al centre serà més puntual o més 

permanent. Hi ha un 50% de les places reservades per a dones. Totes elles han patit situacions 

de violència. 

  

La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona van creure que aquest servei havia de 

mantenir-se més enllà de la situació de Covid-19, es va fer un concurs públic que va guanyar 

l’empresa ABD. En els plecs l’empresa proposava l’espai on s’havia d’ubicar. 

  

Hi ha molts agents implicats: ASPB + ABD, Districte, Servei de Gestió de Conflictes (IMSS), 

Servei d’Atenció al Sensellarisme (IMSS), Consorci d’Educació de Barcelona, Guàrdia Urbana, 

Mossos d’Esquadra, Serveis de Neteja i Parcs i Jardins. 

 

El repte és l’arrelament comunitari. S’és conscient que quan es parla d’un recurs de 

drogodependència els genera inquietud i per això s’ha d’estar molt atent a aquestes 

inquietuds.  

 

S’ha fet un document de pla d’acollida del centre i un pla d’actuació a l’Escola Mas Casanovas. 

Hi ha treball previ a l’obertura i també durant l’obertura. S’han marcat objectius relacionats 

amb els serveis vinculats al servei. Hi ha un pla de comunicació que serveix per explicar i per 

escoltar. També s’ha constituït una taula de seguiment que es reuneix quinzenalment.  

 

S’està treballant tant amb l’entorn com amb les persones que usuàries del servei per tal 

d’aconseguir un bon veïnatge. També s’ha fet un fulletó per poder reforçar la comunicació.  
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La Montserrat Montero (AVV Carmel) explica que hi ha zones on hi ha problemes endèmics 

que tot i estar recollits al pla no s’han pogut atacar. Li agradaria que al Pla de Drogues i 

Addiccions es tingués en compte també les situacions i els punts concrets on hi ha problemes 

de la ciutat. Considera que està molt bé el projecte del centre d’acollida, tot i això, li agradaria 

que d’aquí a un any es pugui fer una valoració sobre si aquest servei funciona  en relació al 

barri.  

- La Maribel Passarin considera que té raó que s’ha de fer aquesta avaluació i el 

seguiment del servei, i sobretot, del resultat. Explica que el funcionament va ser molt 

diferent entre període de confinament i sortida de l’estat d’alarma. Ara totes les 

persones que hi ha porten més de 6 mesos. Hi ha feines pendents, però s’està 

treballant en la millora d’aquest servei.  

La Carme Beltran (FC Martinenc), pel que fa al Pla de Drogues i Addiccions, el FC Martinenc 

s’ha plantejat prohibir fumar a les grades del camp de futbol, però no ho han fet per evitar 

l’enfrontament amb els usuaris. Li sembla que si els equipaments esportius fossin considerats 

espais de salut, seria una bona forma d’abordar aquesta situació.  

- Maribel Passsarin creu que es podria parlar perquè és una idea interessant. 

 

La Carme Beltran (FC Martinenc), pel que fa al centre d’acollida, fa referència a un correu que 

va enviar on demanava la realització d’un consell extraordinari donada la rumorologia que 

s’estava donant, ho va demanar, el mes de desembre. Considera que va estar desafortunat la 

resposta que es va donar des del Districte. I creu que se l’hauria d’haver tingut en compte des 

del principi. Considera que s’hauria d’haver convocat un consell de salut extraordinari.  

Recomana un article d’en Joan Guix a la República (https://www.larepublica.cat/author/dr-

joan-guix/) i creu que és una reflexió molt interessant.  

- La Custodia Moreno explica que ella té dubtes de la necessitat d’aquest consell, ja que 

només es podria haver informat i potser sense tota la informació necessària. I que les 

inquietuds del veïnat tampoc s’hauria evitat amb aquest consell.  

- La Maria Luisa d’Addabbo explica que hi havia voluntat d’explicar el projecte i que 

precisament hi havia previst el consell de salut pel dia 23 de febrer i es va haver de 

canviar per tal de prioritzar la celebració del consell de barri extraordinari, 

precisament, per explicar aquest tema.  

 

En Joan Cerdán (AVV Sant Genís) agraeix l’exercici que s’ha fet i considera que és un projecte 

creatiu i creu que l’administració és difícil, i li agrària que es pogués replicar a d’altres llocs del 

territori. Pregunta quina és la durada del contracte actual. 

- La Maribel Passarin explica que actualment el contracte és d’un any amb possibilitat 

d’un any més de prorroga. 

 

La Carme Català (AVV Horta) explica la seva experiència en la implementació d’un equipament 

similar al barri d’Horta i de la resistència del veïns i com un cop va començar aquest projecte 

no hi ha hagut cap problema de convivència amb el veïnat. Explica que no cal tenir por a 

aquest projectes perquè els problemes més greus hi són, precisament allà on no es fa cap 

intervenció.  

 

https://www.larepublica.cat/author/dr-joan-guix/
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L’Andreu Rojas pregunta perquè al plenari tots els partits polítics van aprovar el pla on es 

parlava de “mantenir” i no “reubicar” i si en aquell moment ja se sabia del canvi d’ubicació.  

- La Maribel Passarin explica que en aquell moment no se sabia que hi hauria aquest 

canvi d’ubicació, tot i això, quan es parla de “mantenir” es parla de mantenir i no es fa 

referència a l’espai si no a l’existència del recurs. 

 

Torn obert de paraula: 

 

S’explica que s’ha rebut un document amb preguntes de les vocalies de Salut, i donat que ja 

tenim l’ordre del dia tancat, es donarà resposta per escrit i s’enviarà a tots el participants del 

Consell.  

En Jordi Armengol diu que tot i que s’enviïn també es farà seguiment. Explica que també 

s’estan incorporant diferents actualitzacions al document de preguntes. 

 

La Carme Beltran (FC Martinenc) considera que el Consell de Salut s’hauria de posicionar sobre 

l’informe del síndic al respecte dels botellots.  

 

Es fa referència a una reunió tensa amb el CAP de Sant Rafael i es voldria fer una reunió amb 

en Jordi Armengol, el CAP i les vocalies per mirar de destensionar la situació. Els veïns estem 

alineats amb el sistema de salut i és un bé que s’ha de mantenir. Hi ha un manifest (Montse AV 

Horta) de l’AFAPAC. Hi ha dues mobilitzacions en aquest sentit.  

 

Pel proper consell de salut hi hauria d’haver un ordre del dia que deixi més espai a les peticions 

dels veïns. 

 

Blanca Yuste (CAP Sanllehy) explica que hi ha un espai a Mas Guinardó que es diu “sense 

filtres” (demanar informació a Blanca). Dilluns 11 a 12.30 h. 

 

Acabem a les 19.15 h 


