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 18 h del dia 27 d’abril de 2022, s’inicia la sessió ordinària del Consell Sectorial de Salut de
les Corts, a la sala de reunions de la seu del Districte de les Corts.
El Sr. Manuel Becerra inicia la sessió com a president del Consell donant la benvinguda i agraint la
participació.
Assistents:
Pedro Alonso
Eduard Català
Imma Miralles
Sergi Hernandez
Mireia Folguera
Marco Pugliese
Cristina Montané
Maria Pueyo
Marga Martínez
Sonia Ruiz
Mar Monge
Maribel Pasarín
Albert Garcia Rodriguez
Mercè Teixidó
Marta Barahona
August Anguita
Esther Blat
Maria Pérez Hervada
Sergi Peirot
Franc Capdevila
Manuel Becerra
Mercè Garrigosa
Ivan Condés
Joan Castelló

Banc Solidari dels Serveis Gratuïts
Coordinadora d’Entitats de les Corts
Associació Fress
Associació Fress
Institut Marquès
Fundació GAEM
ACAF

Consorci Sanitari de Barcelona
Consorci Sanitari de Barcelona
Consorci Sanitari de Barcelona
Fundació Diabetes Cero
Agència de Salut Pública de Barcelona
Departament de Salut Ajuntament de Barcelona
Centre Higiene Mental-CSMA-CSMIJ
Hospital Clínic de Barcelona
CAP Les Corts
CAP Les Corts
CAP Montnegre
CAP Montnegre
Coordinadora de farmàcies Àrea Bàsica les Corts
Conseller del Districte, president del Consell
Consellera del Districte
Conseller del Districte
Conseller del Districte

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. Informació sobre covid persistent i
sobre actuacions de les farmàcies.
3. Pla de Drogues 2021-2024, a càrrec de l'Agència de Salut Pública de Barcelona
4. Torn lliure d'intervencions
Es facilita participació telemàtica a la reunió mitjançant el següent enllaç:
http://salavirtual.barcelona.cat/Consell-Sectorial-Districte-Les-Corts-Abr-27-2022--600PM-1800-

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 19 d’octubre de 2021 i enviada amb la convocatòria, que s’aprova sense esmenes.

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. Informació sobre covid persistent i
sobre actuacions de les farmàcies.
Per part de l’Agència de Salut Pública de Barcelona Maribel Pasarín fa una presentació en relació a aquest
tema “La covid a Barcelona i al Districte de les Corts”, que s’incorpora a la documentació de la sessió.
Per part del Consorci Sanitari de Barcelona Maria Pueyo fa una presentació en relació a aquest tema, que
s’incorpora a la documentació de la sessió.
Maria Pérez-Hervada, directora del CAP Montnegre, fa la presentació sobre covid persistent, que
s’incorpora a la documentació de la sessió.
Franc Capdevila, coordinador de farmàcies de les Corts, fa la presentació “Actuació de les farmàcies
comunitàries en temps de covid-19” , que s’incorpora a la documentació de la sessió.
En relació a aquest punt de l’ordre del dia es formulen les següents intervencions:
August Anguita, director del CAP Montnegre, comenta que no s’està testant als malalts i per tant no hi ha
dades reals sobre la incidència de la covid 19 en aquests moments. Tot i així es té la percepció de que està
augmentant la incidència.
Marta Barahona indica que han augmentat els ingressos hospitalaris i s’ha notat un repunt.
Maria Pérez Hervada afirma que estan augmentant els positius i hi ha un increment de casos.

Maria Pueyo indica que les línies de seguiment arriben fins a finals de març, quan va canviar el protocol. No
està clara l’evolució en aquests moments, però no sembla pujar excessivament.
Cristina Montané pregunta si s’estan derivant els síndromes postvirals a les unitats especialitzades.
Considera que en el cas de fatiga crònica així caldria fer-ho. Maria Pérez Hervada contesta que s’està fent
així en els casos avançats, fent-se el control des de primària.

3.

Pla de Drogues 2021-2024, a càrrec de l'Agència de Salut Pública de Barcelona

Maribel Pasarín fa una presentació d’aquest tema, que s’incorpora a la documentació de la sessió.
4. Torn obert de paraules
Pedro Alonso demana que es recuperi el nivell en l’atenció sanitària que hi havia en la situació anterior a la
pandèmia. Especialment pel que fa a visites d’especialistes, atenció directa presencial i intervencions
hospitalàries. Comenta que aquesta problemàtica en dona especialment amb les persones grans.
Maria Pérez Hervada comenta que es vol iniciar la recuperació de la normalitat el 2022. S’estan realitzant
visites presencials i telefòniques amb molta intensitat, cal millorar en la dotació de línies telefòniques. Els
hàbits han canviat i hi ha una certa reticència a l’assistència presencial. S’està portant a terme amb el
Districte un projecte per reduir l’escletxa digital de les persones grans.
Eduard Català es manifesta d’acord amb l’expressat per Pedro Alonso.
Esther Blat comenta que la situació anterior a la pandèmia no era perfecte pel que fa a l’atenció presencial.
Cal gestionar les necessitats de temps en l’atenció. Es segueix visitant a moltes persones cada dia i s’han
afegit les visites telefòniques. Cada onada ha fet haver de tornar enrere. Segueix havent-hi covid i s’està
visitant molta gent d’urgències. Recuperar la situació del que s’ha perdut en dos anys portarà molt temps.
No hi ha esperes per analítiques urgents. Les primeres interessades en la bona qualitat de l’atenció són les
professionals.
Eduard Català indica que sembla que ha quedat com una cosa permanent un canvi a pitjors condicions en
l’atenció.
Maria Pérez Hervada indica que tothom que s’ha volgut visitar ho ha pogut fer durant la pandèmia. Ara
s’estan obrint més les portes i s’està començant a recuperar la normalitat. Cal paciència i evitar la crispació
al taulell d’entrada, on s’han donat faltes de respecte.
Marco Pugliese indica que la crítica va adreçada a les institucions per resoldre el problema, no als
professionals. No es tornarà a fer el mateix, ja que cal eliminar visites que no són productives. Cal posar
noves eines, com l’atenció a distància, per les que calen inversions.
Pedro Alonso diu que justament es refereix a aquesta necessitat de recursos per solventar les mancances.
D’acord en què les visites han de ser les necessàries.

En relació a la informació presentada en el punt 2 de l’ordre del dia, Eduard Català comenta que s’ha donat
una incidència molt alta al barri de la Maternitat i Sant Ramon, i que en anteriors presentacions el nivell no
era tan alt. Maribel Pasarín comenta que avui ha presentat la incidència general, però que a les Corts al
llarg de tota la pandèmia, la incidència ha estat menor en comparació a tota la ciutat, sense massa
diferència en els tres barris.
Mireia Folguera presenta l’Institut Marquès com entitat que s’incorpora al consell de salut de l’àmbit de la
ginecologia i la reproducció assistida i que compleix el seu centenari, i es posa a disposició dels membres
del consell. Explica que han fet un estudi que ha demostrat que la covid 19 no ha afectat a la qualitat de
l’esperma.
Es presenten també les entitats Fundació Diabetes Cero i Associació Fress, que comparteixen seu al
districte i s’incorporen al consell. L’Associació Fress efectua recerca sociosanitària i participa en projectes
europeus de violència de gènere.
Marco Pugliese presenta també la seva entitat de la qual és director, entitat que es troba al Parc Científic, i
que fa divulgació i recerca entorn de l’esclerosi múltiple.
Clou la sessió Manuel Becerra indicant que el consell de salut és un espai per a la participació per donar veu
a tots els implicats en aquest assumpte i que sigui útil per resoldre els problemes que es plantegen.

El secretari del Consell

El president del Consell

Josep Maria Comorera Villalobos

Manuel Becerra Hormigo
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