
 
 
 

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’octubre 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 Banc Solidari dels Serveis Gratuïts 
Eduard Català Ass Veïns El Racó de les Corts 
Mª Dolores Parrilla Ass Veïns les Corts Sud 
Adela Agelet Assoc Veïns les Corts 
Anna Maria Serra Banc Solidari- Taula de Dones 
Rosa Estop Assoc contra el Càncer Barcelona - Taula de Dones 
Pepita Vives Fundació Diabetes Cero 
Mar Monge Fundació Diabetes Cero 
Cristina Montané ACAF  
Rafael Castell Associació contra el Càncer Barcelona 
Laura Morer Assoc Catalana del Parkinson 
Maria Pueyo Consorci Sanitari de Barcelona 
Marga Martínez Consorci Sanitari de Barcelona 
Maribel Pasarín Agència de Salut Pública de Barcelona 
Albert Garcia Rodriguez  Departament de Salut Ajuntament de Barcelona 
Maite Carbonero Centre Higiene Mental-CSMA-CSMIJ 
Marta Barahona Hospital Clínic de Barcelona 
Maria Pérez Hervada CAP Montnegre 
Mireia Alcañiz CAP Montnegre 
Ruth Basterra CAP Montnegre 
Oriol Godia CAPSBE Consorci Aten Primaria Salut Barcelona Esquerra 
Elena Peretto Fundació Ajuda i Esperança 
Julia Altés Taula de Salut Mental de les Corts 
Joan Casado Taula de Salut Mental de les Corts 
Franc Capdevila  Coordinadora de farmàcies Àrea Bàsica les Corts 
Manuel Becerra  Conseller del Districte PSC, president del Consell 
Mercè Garrigosa  Consellera del Districte ERC 
Ivan Condés   Conseller del Districte Junts x Catalunya 
Irene Pardo   Consellera del Districte PP 
Sonia Reina   Consellera del Districte Ciutadans 
 
 
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. Mapa d'actius de salut de Barcelona, a càrrec de la Direcció de Salut de l'Ajuntament de 

Barcelona  
3. Informació de seguiment de la taula de salut mental de les Corts, i explicació d'altres 

actuacions en salut mental, a càrrec de la Direcció de Serveis d'Envelliment i Cures de 
l'Ajuntament de Barcelona  

4. Nous perfils en els CAPs: referent d'atenció a la ciutadania i benestar emocional i comunitari. 
A càrrec del Consorci Sanitari de Barcelona  

5. Torn lliure d'intervencions 

Es  facilita participació telemàtica a la reunió mitjançant el següent enllaç: 

http://salavirtual.barcelona.cat/DT04-DistricteLesCorts-Consell-Sectorial-27102022-1800-9856 

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 27 d’abril de 2022  i enviada amb la convocatòria, que s’aprova sense esmenes. 

2. Albert Garcia Rodriguez , del departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, presenta el Mapa 
d’Actius de Salut de Barcelona, l’eina on line que ha creat l’Ajuntament perquè els proveïdors (entitats, 
equipaments, centres, etc) puguin donar d’alta una activitat o un recurs que contribueix al benestar, la 
salut i la cura de les persones, de manera que pugui ser utilitzat en la recepta social de professionals 
sanitaris. Efectua la presentació mitjançant un power point que s’incorpora a la documentació del consell. 

3.    Julia Altés i Joan Casado, de la secretaria tècnica de la Taula de Salut Mental de les Corts, fan 
l’explicació preceptiva que cal fer un cop a l’any al consell de salut del Districte de l’avanç dels treball de la 
Taula de Salut Mental de les Corts, creada en el marc del Pla de Salut Mental de Barcelona. Efectuen la 
presentació mitjançant un power point que s’incorpora a la documentació del consell. 

Com a complement a les explicacions sobre la taula de salut mental, Elena Peretto, de la Fundació Ajuda i 
Esperança, explica per indicació de la Direcció d’Envelliment i Cures de l’Ajuntament de Barcelona, el nou 
servei creat per aquesta direcció de xat de salut emocional per a joves. El nou xat de suport emocional 
funciona a través de l’aplicació de missatgeria instantània WhatsApp, al telèfon 679 333 363. S’adreça 
especialment a joves d’entre 14 i 25 anys, la franja d’edat que es considera més adient per a aquesta eina i 
que, de vegades, pot tenir més resistència a una atenció telefònica o presencial. A banda de parlar del 
malestar i patiment psicològic, l’objectiu és fer una atenció preventiva i orientar la persona atesa cap al 
servei més adient de la xarxa de recursos adreçats a joves que ja ofereix la ciutat, com poden ser el 
Konsulta’m, el programa “Aquí t’escoltem” o la xarxa de salut mental que gestiona la Generalitat de 
Catalunya. El nou servei s’ha posat en marxa en conveni amb la Fundació Ajuda i Esperança, com el Telèfon 
del Suïcidi, i s’emmarca en el Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022. 

 



 
 

 
 

  

4.  Maria Pueyo, directora dels sectors de les Corts, Sants i Sarrià del Consorci Sanitari de Barcelona- 
AIS Barcelona Esquerra, presenta el tema nous perfils en els CAPs: referent d'atenció a la ciutadania i 
benestar emocional i comunitari. A càrrec del Consorci Sanitari de Barcelona. Efectua la presentació 
mitjançant un power point que s’incorpora a la documentació del consell. 
 
5.   En el torn lliure d’intervencions, Pedro Alonso demana un increment de personal sanitari als CAPs 
per reduir els terminis en l’atenció. Avisa que la sanitat privada està creixent molt i que l’atenció es fa amb 
retard i per via telefònica. Maria Pérez Hervada indica que s’ha augmentat el nombre de professionals, que 
es fan visites presencials i que s’està reclamant a pacients que vinguin i no volen venir. Maria Pueyo indica 
que s’ha augmentat la plantilla, i que es va incrementant la presencialitat tot i que costa arribar a la 
normalitat.  
Sonia Reina indica que per la informació que té les visites al CAP Montnegre s’estan produint amb 
normalitat. Pedro Alonso explica que es dona una pitjor situació al CAP les Corts. Dolors Parrilla indica que 
es manté la lentitud per rebre assistència mèdica. Eduard Català indica que en aquest CAP es van eliminar 
especialistes abans de la pandèmia i que després de la pandèmia hi ha queixes veïnals per l’accés a 
l’atenció mèdica. 
Maria Pueyo indica que traslladarà els comentaris fets sobre el CAP les Corts. Reitera que ha millorat molt 
la presencialitat i el retorn a la normalitat. Sonia Reina indica que sobre el CAP les Corts s’han anat produint 
queixes contínues, que ja venien d’abans de la pandèmia. Pregunta sobre el xat de salut emocional que s’ha 
dit que la majoria de les consultes són de noies. Es dona la resposta que possiblement les noies tenen més 
capacitat d’expressió d’emocions.  
Franc Capdevila comenta que a les farmàcies s’estan produint queixes per la desaparició de medicaments 
en els plans de medicació. Maria Pérez Hervada indica que al seu centre tenen el compromís de renovar els 
plans de medicació, situació que aprofiten per programar visites presencials de control. Franc Capdevila 
confirma que els usuaris estan anant molt sovint als CAPs per actualitzar els plans de medicació. Maria 
Pérez Hervada comenta que hi ha fàrmacs que no són de primària i els han de receptar els especialistes.  
Rosa Estop indica que l’acompanyament a les persones que necessiten atenció mèdica és molt importat. 
Adela Agelet indica que les Corts és un districte on es dona una manca d’arrelament perquè els joves no 
s’han pogut quedar prop dels seus pares. 

 
Sense cap altra intervenció, clou la sessió Manuel Becerra. 

 

El secretari del Consell El president del Consell 

 

 

 

 

Josep Maria Comorera Villalobos Manuel Becerra Hormigo 
  
..... de 2022 


