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Acta Consell Salut Horta-Guinardó 

Biblioteca Juan Marsé-Carmel 

09/06/22 

16.30 h 

 

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 

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

Salut. 

 

Grups municipals: Clara Jakqueline Baca GM PSC; Magna Martín GM ERC, Carme Cànovas GM 

JxC; Nicolás Ortiz GM C’s. 

Representants dels serveis de salut i socials: Manel Borrego i Anna Carol (Hospital de Sant 

Rafael); Teresa Torre, Maria del Mar de la Hoz i Raquel Ceballos (CAP Sant Rafael); Marina 

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

Horta-Guinardó); Blanca Yuste (CAP Sanllehy); Laia Monsó (EAPT Horta – Carmel – Sant Rafael); 

Marina Martínez (Hospital Vall d’Hebron); Nina Heras (CAP Sardenya); Erica Garcés (CAP 

Guinardó); Iris Cera (CAP Horta). 

Representants d'entitats i AVV del Districte: Mercè Vidal (Nous Horitzons); Carme Catalan i 

Maria Teresa Martínez (AVV Horta); Lluís Cairell (AVV Teixonera); AVV Carmel; Sacramento 

Burgos, Carme Grané (AVV Sant Genís dels Agudells); AVV de la Vall d’Hebron; Sílvia Garcia 

(Grup Som Via); AVV Baix Guinardó, Marta Hurtado, Alícia Palau AVV Joan Maragall del 

Guinardó; Marta Garcia (Tres Turons); Mercè Vidal (Nou Hortizó); Esther Fernández (Oncolliga 

Horta); Mariona Estrada (Spora). 

 

 

 

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

 

La Consellera dona la benvinguda a la sessió posant en context la intervenció de la Taula de 

Salut Mental.  

 

S’aprova l’acta sense esmenes. 

 

2. Presentació del treball anual de la Taula de Salut Mental del Districte 

 

Cedeix la paraula a Mariona Estrada (Spora) i a la Sílvia Garcia de l’Associació Som Via.  

Presenten la composició de la taula i expliquen la dinàmica de tot aquest any. S’han tancat dos 
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projectes i se n’han obert tres. Presenten el telèfon de prevenció del suïcidi i a les entitats 

vinculades a aquesta temàtica i els recursos d’acompanyament al dol.  

 

Expliquen que s’ha obert una comissió de prevenció del suïcidi i s’ha realitzat una formació, 

també s’ha fet un projecte de visibilització del PIAD amb agents del territori.  

 

La Sílvia Garcia explica la dinàmica de la Comissió de Joves, es va obrir, es va aturar durant una 

temporada i es va aprofitar per poder una reflexió, considera que és un bon exemple d’una 

comissió d’acció. Considera que aquesta comissió és una bona representació de la composició 

del districte. Considera que és un espai simètric i un exemple de bona entesa i flexibilitat en el 

seu funcionament.  Era el primer cop que van poder contrastar amb d’altres models que vénen 

d’àmbits molt diferents. Posa en valor el treball en xarxa que es produeix i la relació amb el 

teixit cultural i social dels barris. És optimista amb la segona fase de la feina de la comissió que 

serà més orientada cap a l’acció un cop fet el mapatge de recursos per a joves i infància.  

 

En Lluís Cairell pregunta per les dades de suïcidis que s’han recollit a l’informe, ja que 

considera que les dades no les dona Guàrdia Urbana, si no que és un metge forense qui 

certifica aquests casos.  

La Mariona contextualitza que les dades que els han facilitat de Guàrdia Urbana no són 

dades de suïcidis si no d’intents de suïcidis.  

 

En Lluís Cairell considera que el recurs del PIAD és insuficient i que s’hauria de dotar més.  

 

La Sacramento Burgos (AVV Sant Genís) pregunta com han arribat aquests projectes als malalts 

del districte.  

- Els expliquen que han servit per tal que alguns projectes, per exemple de Som Via, per 

enriquir-los i ampliar el seu espectre d’acció. També explica que ells no fan atenció 

directe, si no que es convida a entitats a formar-ne part. I és la mateixa entitat qui 

després fa el retorn d’aquest treball entre els seus usuaris/beneficiaris. 

 

La Carme Catalan (AVV Horta) demana que hi hagi algun lloc on es pugui conèixer l’impacte 

que han tingut les actuacions que s’han dut a terme ara.  

- La Mariona explica que les memòries de les taules es poden consultar a la web de 

l’Ajuntament i es pot veure quin ha estat l’evolució del treball de les taules.  

 

La Carme Grané (AVV Sant Genís) considera que les dades de 2021 i que tot el treball que fa la 

taula li queda molt lluny de la ciutadania. 

- La Mariona explica que la taula no és un servei ni un recurs per a la ciutadania, si no 

que és un recurs per a les entitats que treballen en salut mental i elles són les que 

apliquen tot el seu coneixement i tot el que s’ha treballat a la taula per aplicar-ho i 

millorar la seva tasca.  

- La presidenta de Tres Turons considera que, en part, la intervenció de la Carme és 

certa, ja que és difícil poder traçar quin és l’impacte real del treball de la taula en la 

ciutadania i potser s’hauria de treballar també en aquesta línia.  
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- La Raquel Ceballos (REBEC CAP Sant Rafael) explica que estan fent grups 

psicoeducatius a tot el districte i que s’estan tornant a engegar. L’Iris Cera (REBEC CAP 

Horta) explica com funcionen com a recurs i quin és el seu horitzó de treball.  

- En Jordi Armengol explica que una de les tasques que també es fa és revisar el 

funcionament del sistema per evitar duplicitats i fer difusió dels serveis i recursos que 

treballen en salut mental. També explica que properament s’incorporaran diferents 

perfils als equips del CSMIJ. 

- La Custodia Moreno explica que pot entendre el plantejament de la Carme perquè es 

veuen molts estudis i moltes diagnosis però al final els serveis d’atenció primària es 

veuen igual de saturats i que no hi ha una ampliació de dotació d’aquests.  

 

La Teresa Martínez (AVV Horta) pregunta si la Taula de Salut Mental està coordinada amb el 

CDIAP, que considera que està saturat amb una llista d’espera molt llarga i els consta que hi ha 

una disrupció quan se’ls dona d’alta del servei i han de derivar cap a d’altres serveis posteriors.  

- En Jordi Armengol explica que s’intenta que hi hagi una coordinació entre CDIAP i 

d’altres serveis i donat que són serveis molt tensionats la derivació es fa més aviat. Es 

un tema de recursos disponibles. És una assignatura pendent. 

- La Mariona Estrada explica que al CDIAP se’ls ha convocat i que no sempre han pogut 

venir.  

 

La Marta Berruezo presenta la implementació del Konsulta’m +22 al districte. També explica el 

funcionament del projecte “Fem un pas” en col·laboració amb Serveis Socials i Tres Turons, 

finançat per Pla de Barris.  

 

La presidenta d’Oncolliga d’Horta vol donar a conèixer la seva i vol saber com donar a conèixer 

la seva entitat.  

- Se la posa en contacte amb el districte.   

 

En Lluís Cairell considera que continuen faltant professionals de l’àmbit de la Psicologia. 

 

3. Presentació del grup de treball Salut i Dona districte Horta-Guinardó  

 

La Carme Català explica la creació del grup de treball de Salut i Dona, que en una primera fase 

ha conclòs en la celebració d’una taula en el marc d’una jornada que es duia a terme a Can 

Travi.  

 

Era una jornada de reflexió de Dona i Salut, perquè emmalaltim i com ens guarim. Van venir 

especialistes per tal de poder donar informació sobre aquest tema. Les conclusions del debat i 

les d’un manifest que estan elaborant les llegeixen.  

 

4. Programa d’intervenció a la crisi infantil i juvenil en salut mental, i la seva posada en 

marxa als CSMIJ prioritzats pel 2022 a Barcelona  

 

S’explica en la intervenció d’en Jordi Armengol al punt 1. 
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5. Salut mental perinatal: Unitats funcionals i relació amb xarxa de salut.  

 

En Jordi Armengol explica que s’està treballant en salut mental perinatal. A Barcelona s’ha 

estat treballant en salut mental perinatal des de fa anys al Clínic i poc a poc s’han anat afegint 

altres hospitals. En Jordi volia posar en coneixement l’existència d’aquestes unitats i que 

també estan treballant de forma coordinada amb la xarxa de salut.  

 

- Estaria bé que s’afegeixin a la Taula de Salut Mental i també se’ls podria convidar a 

algun Consell de Salut. 

 

La Carme Català explica que en un altre espai de participació es va parlar d’aquest tema i es va 

posar l’accent en la situació de precarietat econòmica de les noves generacions que també 

condicionen el seu procés reproductiu.  

 

6. Torn obert de preguntes 

 

Mercè Vidal (Nou Hortizó) li pregunta a la Carme Català sobre la mitjana d’edat de l’activitat 

del grup de treball.  

- Era una mitjana d’uns 50 anys. 

La Mercè considera que falta més representació de gent jove al Consell.  

- La Custodia Moreno considera que és un problema més general i que no només afecta 

al Consell de Salut.  

 

La Sacramento Burgos (AVV Sant Genís) explica que La Vanguardia va treure un article on 

explicava que hi havia una problemàtica amb la il·luminació i el soroll del voltant de l’hospital. 

Explica que el problema s’ha demanat, després d’11 anys, ara el l’arreglaran i que s’ha instal·lat 

un helioport a 60 metres d’un habitatge. Hi ha dinàmiques de l’hospital que també molesten al 

seu entorn. Demana si des de Districte es pot fer alguna cosa. 

- La Custodia Moreno considera que és un problema de difícil solució.  

- Maite Martínez (HVH) explica que hi ha hagut reunions amb el Gerent i Associacions 

de Veïns per tractar el tema. També explica que a partir d’octubre es farà una 

intervenció per tal d’esmorteir el soroll de les màquines de climatització. Traslladarà la 

qüestió al Servei d’Atenció a la Ciutadania de l’Hospital.  

 

Pilar Camp (Tres Turons) vol fer una queixa sobre “La Meva Salut”, considera que no funciona. 

Tot i que la web està molt bé, però per experiència personal, el contacte amb els metges no ha 

funcionat.  

- En Jordi Armengol explica, que en general, funciona, però que és important recollir les 

incidències i que caldria veure el cas concret amb el seu CAP per tal de mirar de posar-

hi solució.  

- La Montse Munlló és la nova directora del CAP San Rafael, explica el funcionament de 

La Meva Salut. 
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- La Custodia Moreno considera que s’ha sobreutilitzat La Meva Salut i que caldria 

tornar a la presencialitat.  

 

La Teresa Martínez (AVV Horta) demana un canvi en la dinàmica del Consell de Salut i que hi 

hagi un espai per fer seguiment d’indicadors sobre el territori. Explica que el Pla de Salut de 

Barcelona no ha contingut el feedback de les aportacions de les associacions de veïns. Vol que 

es revisi el contingut en participació de Pla de Salut anterior i que es contrasti, volen que 

s’implantin totes les taules de participació dels centres de salut. Volen saber quantes escoles 

no deixen entrar al programa Salut i Escola.  

- La Maria Luisa d’Addabbo recull la petició i convida a fer arribar les seves propostes / 

consultes per tal de poder-les tractar, tal i com es va fer amb les vocalies de la zona 

nord.  

- La Custodia Moreno coincideix en part del discurs, però també pensa que hi ha massa 

espais reunions, espais de coordinació, etc. També cal ser conscients que el Consell és 

un espai que dura unes dues hores i que tampoc es pot tractar tot.  

- També exposa que cal anar pensant en el seu relleu.  

 

A principis d’octubre s’hauria de fer el proper Consell.  

 

El Consell s’acaba a les 19 h.  

 

 

 

 

El secretari del Consell 
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