Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Districte de Sant Martí
C. Andrade, 9
08018 Barcelona
93 402 70 00
dspit@bcn.cat
barcelona.cat/santmartí

Consell de Salut
Assumpte
Lloc
Data i hora
Assistents

Resum d'acords
Sessió ordinària, per videoconferència
Emesa per streaming: youtu.be/aAbjTT3o09I
10 de març 2021, a les 17.30 h
Javier Mesía, conseller
Sílvia López, consellera
Núria Mateo, consellera
Maria Arenillas, consellera
M. Eugenia Angulo, consellera
Joan Aldana, Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Carme Herrero, Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Entitats i Serveis
Marta Cabanas
Lucía Artacoz
Davide Malmusi
Susanna Vendrell
M. José Pardo, CAP Litoral
Elena Martínez, Cap Vila Olímpica
Olga i Maribel, Hospital del Mar
Miguel, AV la Pau
Josep, Coordinadora de Salut de Poblenou
Mireia Boixareda
Joel Villanueva
Ordre del dia
1. Ampliació equipaments de Salut del Districte de Sant Martí.
2. Estat actual de la situació la covid-19.
3. Torn obert de paraules.
El conseller Sr. Javier Mesía explica que la tècnica de Salut, la Sra. Rosa Saiz, s’ha
promocionat i ha deixat la seva funció com a secretària del Consell de Salut i agraeix la feina
feta durant aquest temps. La Sra. Carme Herrero prendrà nota dels acords presos.
La Coordinadora de Salut presentarà preguntes en el Consell i s’obrirà el termini per a la
presentació de noves candidatures en la vicepresidència del Consell.
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1. Ampliació equipaments de Salut del Districte.
La Marta Cabanas fa una explicació sobre l’ampliació dels equipaments de Salut del Districte.
Pel que fa als 3 equipaments d’Atenció Primària:
- El CAP Besòs duplicarà l’actual espai i està planificada que la seva ampliació es
projectarà mitjançant una passarel·la a l’edifici de serveis projectat a l’espai de l’antic
cinema Pere IV. L’ampliació es preveu per al 2024.
- El CAP Vila Olímpica, que dóna servei a Sant Martí i la Barceloneta, de 600 m2, preveu
que dupliqui l’espai actual.
- El CAP la Pau, de 600 m2, preveu també que dupliqui l’espai amb la incorporació dels
espais adjacents que pertanyen al Departament de Treball i Acció Social, pendent de la
signatura de cessió d’aquests espais.
S’incorporen l’Olga i la Maribel de l’hospital del Mar per explicar la seva ampliació.
Les ampliacions de l’hospital de Mar consten de 3 fases. La 1a ja es va realitzar i, ara,
estaríem parlant de la 2a fase d’ampliació i la 3a, en la qual s’està treballant en el Pla
Director. És un projecte que finalitzarà al 2030. Projecte llargament aplaçat, però ara
s’iniciarà la 2a fase. Dels aspectes a destacar, els següents:
-

S’augmentarà l’àrea d’urgències.
Increment de 100 llits més en habitacions intel·ligents.
Nova àrea materno-infantil.
Es duplica la capacitat de la UCI.
Incorporació de 4 nous quiròfans, un d’ells híbrid (consta d’unitat de ressonància i TAC
evitant desplaçaments).
Increment de l’espai.
Nou institut oftalmològic (servei amb un volum elevat de persones usuàries).
Tots els serveis disposaran de teleassistència.
Es guanya en llum natural.
Geolocalització.
Zones enjardinades.
Es duplica l’espai dels vestuaris (petició molt sol·licitada).
Es configuren un nous espais de treball (estil coworking).
Edifici sostenible i connectat, intel·ligent i resilient.

La digitalització s’allargarà un any més. Nova planificació: de 2021 a 2024. Cost total
53.522.000 €. S’esperen rebre els fons europeus Next Generation, ja s’han tramitat les
peticions.
S’incorporaran plantejaments de millora que ha mostrat la pandèmia:
- Hi haurà una direcció d’entrada i una altra de sortida, amb un únic flux o direcció.
- S’augmenta el nombre d’habitacions amb fluxos positius.
- Incorporació de la teleassistència. Dispositius de digitalització més potents que permeti
la connectivitat des de casa pacient-hospital, evitant desplaçaments.
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Actualment s’està treballant en el Pla Director de la 3a fase d’ampliació.
Intervencions:
- Josep, de la Coordinadora de Salut del Poblenou. L’OD arriba massa tard. Troba a
faltar que s’enviï abans la documentació per tal que les entitats la puguin estudiar.
- Maria Arenillas, consellera. Vol saber si s’ha incorporat el concepte de Gran Sala tan
necessària durant la pandèmia. Sí, s’ha pensat.
L’Olga de l’hospital de Mar: explica en aquest punt que tot està pensat perquè pugui ser
transformat: sales petites en grans i sales en UCIS.
L’Olga diu que enviaran el document de l’ampliació de l’hospital del Mar, però no la filmació
perquè encara s’està treballant en el vídeo. Properament el presentarà l’alcaldessa i avui han
fet una primícia de presentació en el Consell de Salut de Sant Martí. Aclareix que la data de
finalització de les obres es preveu per al 2024.
Actualment només es pot fer el 60% de l’activitat programada. Hi ha 39 llits ocupats en UCI i
semicrítics i reanimació per pacients d’intensius.
Barcelona està baixant en pacients de covid-19, però paradoxalment l’hospital del Mar
augmenta. Hem passat de la setmana passada a aquesta de 31 a 39 pacients.
2.- Estat actual de la situació de la covid-19.
La Lucía Artacoz explica les xifres covid-19.
Les probabilitats de patir covid-19 depenen del patró socioeconòmic que es demostra en les
estadístiques. És un patró més alt en els grups més desfavorits social i econòmicament.
La Verneda i la Pau és el barri més afectat per la covid-19, amb 8.570,20 per 100.000 hab.
El segueix el Besòs i el Maresme i el Parc i la Llacuna del Poblenou.
Hi ha 4 àrees de gestió assistencial. Hi ha un augment de casos respecte a les 3 àrees
restants i, és per això, que la UCI està molt plena a l’hospital del Mar.
L’hospital del Mar (6 quiròfans) fa un clúster amb els hospitals d’Igualada i Sant Pau i han
hagut de desprogramar-se intervencions. Amb 63 pacients ingressats a planta.
Els pacients de la covid-19 no han baixat a l’hospital del Mar.
La prova diagnòstica PCR és la més fiable. El problema és que no arriben les 1res. dosis i les
2es si que estan arribant. S’espera que a l’abril arribin massivament.
Si es permetés la vacuna d’Astrazeneca a majors de 55 anys es podria arribar a vacunar més
massivament fins als 65 anys.
Intervencions:
- Josep, de la Coordinadora de Salut del Poblenou. Explica que hi ha pacients a la llista
d’espera sondats i si no es podrien derivar a uns altres hospitals privats. Es contesta
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que s’ha d’aprovar un topall d’edat, pel que fa a la llista d’espera es demana que vagin
al servei d’atenció ciutadana a l’hospital.
- Javier Mesía pregunta si no es podrien derivar a la sanitat privada per tal de no
col·lapsar els hospitals públics, tal i com s’havia fet en algun moment de la pandèmia.
Respon Marta Cabanas: l’hospital del Mar no està col·lapsat. Hi ha pacients que no es volen
intervenir per por a la pandèmia, i ja hi han hagut algunes derivacions a hospitals privats
com la Corachan.
3.- Torn obert de paraules.
Miquel de l’AVV La Pau
Ampliació del CAP La Pau. La cessió de l’espai que es va anunciar el 20 de gener de 2021
continua pendent de signatura. Quan tornaran els especialistes mèdics, i l’especialitat de
pediatria? El Casal Cívic es veu afectat, perquè no es reubiquen les seves activitats dintre del
barri de la Pau?
Resposta de Marta Cabanas: El Dep. de Treball té la voluntat de mantenir la sala d’activitat
primària i l’espai social, a més, de les activitats comunitàries. El problema és incorporar dins
d’aquesta cessió la podologia i la perruqueria. La dificultat rau en voler mantenir-ho tot.
Resposta M. José Pardo, CAP Litoral (ex-directora CAP la Pau): La intenció de donar el millor
servei hi és.
Miquel de l’AVV La Pau
Amb el Pla COBEGA vindrà molta gent al barri, es podria utilitzar alguna planta del Piramidón
com a Casal Cívic i que tornin els especialistes i pediatria.
Resposta M. José Pardo, CAP Litoral (ex-directora CAP la Pau): Els especialistes continuen
vinent i la pediatria forma part de l’Atenció Primària.
Josep, de la Coordinadora de Salut de Poblenou
Demana que el veïnat de la Pau tingués informació i no s’hagués d’esperar al Consell de
Barri.
Javier Mesía, conseller: L’Ajuntament està atenent i al costat de la gent i es continuarà
treballant per què aquests tipus de problemes tinguin resposta.
Marta Cabanas i Sílvia López: S’està a sobre del tema de l’especialitat de pediatria per tal
que torni al barri, anem tots a una.
Antònia, AVV Clot - Camp de l’Arpa
Demana que s’enviïn les actes i la informació sobre els centres d’Atenció Primària al barri, ja
que és molt difícil de contactar. Demana que la participació veïnal arribi als CAPs.
Javier Mesía, conseller: S’ha de veure quin tipus de reglament fem per a la participació veïnal
als CAPs.
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Maria Arenillas, consellera
Volia saber com estan funcionament els Equips de Suport Integral de cronicitat instal·lat al
CUAP de Sant Martí.
Marta Cabanas: Ja estan funcionant. És com si fos un hospital de dia. Queda consolidat i té
capacitat per atendre 12 persones alhora.
Maria Arenillas, consellera
Proposa que es presenti al proper Consell de Salut.
M. José Pardo, CAP Litoral: S’estava treballant la Comunitària quan va arribar la covid-19. No
es pot fer Comunitària sense comunitat.
Javier Mesía, conseller: Explica que l’equip de suport integral a la cronicitat també està
funcionat a Dos de Maig.

Carme Herrero
Secretaria del Consell de Salut
Barcelona, 16 de març de 2021
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