Districte de les Corts
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE SALUT DE LES CORTS
A Barcelona, a les 17 h del dia 19 d’octubre de 2021, s’inicia la sessió ordinària del Consell Sectorial de
Salut, convocat amb assistència per mitjans telemàtics.
El Sr. Manuel Becerra inicia la sessió com a president del Consell donant la benvinguda i agraint la
participació.
Assistents:
Pedro Alonso
Eduard Català
Joan Bravo Pijoan
Cristina Montané
Ana Maria
Jaume Estany
Maribel Pasarín
Davide Malmusi
Pilar Solanes
Jordi Armengol
Marga Martínez
Jaume Benavent
Marta Barahona
Mercè Teixidó
Esther Blat
Alicia Gámiz
Franc Capdevila
Manuel Becerra
Mercè Garrigosa
Ivan Condés
Laura Cañadas
Aleix Caussa
Júlia Altés

Banc Solidari dels Serveis Gratuïts
Coordinadora d’Entitats de les Corts
ACSFCEM
ACAF-Associació Catalana Afectats Fibromiàlgia
ACAF-Associació Catalana Afectats Fibromiàlgia
Consorci Sanitari de Barcelona
Agència de Salut Pública de Barcelona
Director de Serveis de Salut Ajuntament de Barcelona
Directora de Serveis d’Envelliment i Cures Ajuntament de Barcelona
Consorci Sanitari de Barcelona
Consorci Sanitari de Barcelona
Gerent CAPSBE Gestclinic
Hospital Clínic de Barcelona
Centre Higiene Mental Les Corts-Centre de Salut Mental les Corts
CAP Les Corts
CAPIBE Barcelona Esquerra
Coordinadora de farmàcies Àrea Bàsica les Corts
Conseller del Districte, president del Consell
Consellera del Districte
Conseller del Districte
Consellera del Districte
Spora-secretaria Taula Salut Mental les Corts
Spora-secretaria Taula Salut Mental les Corts

Actua com a secretari del consell el tècnic referent de salut de la Direcció de Serveis a les Persones i al
Territori Josep M. Comorera.
L’ordre del dia de la sessió és el següent:
1. Aprovació si escau de l’acta de la sessió anterior.
2. Actualització d'informacions sobre la COVID-19 al districte de les Corts. Dades de la pandèmia i
informació dels serveis sanitaris d’atenció primària i especialitzada
3. Informació d'actuacions en l'àmbit de la salut mental
4. Actualització d'informacions sobre els equipaments sanitaris al districte de les Corts
5. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
1.

Aprovació de l’acta del darrer Consell

El conseller president del consell sotmet a l’aprovació dels membres assistents l’acta del consell anterior,
celebrat el dia 17 de març de 2021 i enviada amb la convocatòria, que s’aprova amb l’esmena de fer
esment de l’assistència de la Associació Catalana d’Afectats per la Síndrome de Fatiga Crònica i
Encefalomielitis Miálgica com a ACSFCEM.
2.
Actualització d'informacions sobre la COVID-19 al districte de les Corts. Dades de la pandèmia i
informació dels serveis sanitaris d’atenció primària i especialitzada
Per part del Consorci Sanitari de Barcelona es fa una presentació en relació a aquest tema.
Per part de l’Agència de Salut Pública de Barcelona es fa una presentació en relació a aquest tema.
3.

Informació d'actuacions en l'àmbit de la salut mental

L’exposició d’aquest punt es coordina per part de la secretaria tècnica de la Taula de Salut Mental de les
Corts (empresa Spora: Aleix Caussa i Júlia Altés) . S’estructura de la forma següent:
 Informació sobre l’atenció primària en salut mental, a càrrec del Consorci Sanitari de Barcelona
 Informació sobre serveis d’atenció en salut mental a les Corts, a càrrec de Mercè Teixidor, del Centre
d’Higiene Mental les Corts
 Promoció del benestar emocional i futur programa de relacions equitatives i de prevenció de
conductes addictives, a càrrec de Maribel Pasarín, de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
 Informació sobre el Pla de Salut Mental de Barcelona, a càrrec de Pilar Solanes, directora de Serveis
d’Envelliment i Cures Ajuntament de Barcelona
 Treball realitzats per la taula de salut mental de les Corts, a càrrec de Júlia Altés, de l’empresa Spora,
que té al seu càrrec la secretaria tècnica de la Taula de Salut Mental de les Corts.
Es projecten presentacions sobre tots els temes tractats.
4. Torn obert de paraules
Cristina Montané, en relació a l’atenció en salut mental, pregunta si el creixement de l’atenció domiciliària
no està reduint ingressos en centres hospitalaris en casos greus.
Jaume Estany indica la importància de l’atenció primària a l’hora de decidir quina és l’atenció més
adequada. Mercè Teixidó indica que els criteris clínics han de primar a l’hora de decidir l’ingrés hospitalari.
Jordi Armengol es refereix a la importància de tractar el malalt en el seu entorn natural a través de l’atenció
domiciliària.
Cristina Montané es refereix al transtorn per dèficit d’aprenentatge i la seva relació amb les addiccions i el
fracàs escolar.
Pilar Solanes indica que el Pla de Salut Mental de Barcelona treballa amb el Consorci d’Educació de
Barcelona aquest tema. Les estadístiques són preocupants i cal una intervenció especialitzada que no està a
la cartera de serveis.

Iván Condés pregunta que s’està fent per facilitar informació a les famílies sobre les addicions a les
pantalles.
Maribel Pasarín indica que l’Enquesta de Salut ha incorporat preguntes sobre addiccions comportamentals.
Cal veure quin ús de les pantalles és addictiu, el fet és que es dona en l’àmbit del joc. S’estan preparant
programes preventius i existeix una mesura de govern de l’Ajuntament per abordar la problemàtica social
del joc. Mercè Teixidó indica que la problemàtica s’aborda en els tallers que realitzen als centre educatius
des del Centre d’Higiene Mental.
Cristina Montané pregunta si està previst donar la segona vacuna de covid 19 a tota la població. Maribel
Pasarín indica que a les persones que han estat infectades per protocol no caldria, però que darrerament
s’ha habilitat la possibilitat a qui ho demani.
El conseller president del consell Manuel Becerra agraeix la participació i l’assistència i clou el Consell
Sectorial de Salut, indicant que la documentació presentada s’enviarà properament a tots els membres del
consell de salut.
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