
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Consell de   Salut Districte de Sant Martí 
 

Assumpte  Resum d’acords del Consell de Salut  

Lloc Sala de Plens del dte Sant Martí Núm.  

Data – Hora 20 de novembre de 2018 a les 17:30 

Assistents 

 

Eva Campos  Presidenta/consellera de Salut  
BEC 

Josep Dalmau   Vicepresident del Consell  

Rosa Saiz  Secretaria/ Tècnica Salut Dte 

Maria Arenillas  Consellera CiU 

Sergi Alcón  Conseller  ERC 

Silvia López Consellera PSC 

Ramon Sabaté Conseller PPC 

Entitats 
equipaments i 

Serveis  

Davide Malmusi Director de Serveis de Salut 
Ajuntament BCN 

Sofia Ferré  Directora Sectors sanitaris 
Ciutat Vella i Sant Martí 

Lucia Artazco Directora Institut Serveis a la 
comunitat de l’ASPB 

Maribel Perez  Direcció Hospital del Mar 

Santiago Batlle  

Representant L M Martin 

INADD Hospital Mar 

Ana M Andres Pereira Coordinadora de l’Area de Sant 
Martí Col·legi farmacèutics  

Esther Jalonch Olaortiva Fundació Cat Paràlisis cerebral 

Miguel Angel Viciana  Hospital Sant Pau  

  

Conchita Ribera AVV Clot-Camp de l’ Arpa 



 
 
 
 
 
 

Jordi Paramo /Antonio Herrera AVV Sant Martí de Provençals 

 Jordi Alegre AVV Poblenu 

 Santos Pérez AVV Maresme 

 Eugenia Leon  ACR Bac de Roda 

 Maria Cortes  ACR Bac de Roda 

 Maria Jose Ballesteros  AVV La PAU . 

 Montse Mila AVV Poblenou 

 Estrella Pineda  AVV Poblenou 

 Sonia Cejuela ACAF Fibromialgia 

 
 
 
 

Ordre del dia: temes tractats i acords. 

 

Per indicació de la Sra. Eva Campos, consellera de Salut, ens complau de convocar-

vos a la propera sessió del Consell de Salut del Districte. 

La trobada tindrà lloc dimarts, 20 de novembre de 2018, a les 17:30 h a la Seu del 

Districte de Sant Martí (Pl. Valentí Almirall, 1) amb el següent: 

ORDRE DEL DIA: 

1. Pla Estratègic de Salut. Calendari.  

2. Projecte del Nou sociosanitari a Sant Martí. 

3. Taula de Salut mental al Districte de Sant Martí.  

4. Torn obert de paraula. 

 

 

Resum d’acords 

 

1. La Sra. Sofia Ferrer presenta el Pla  Estratègic de Salut  

 

Objectiu-Missió del PES 2019-2022 

 Nova eina territorial de diagnòstic que permet l’ identificació de prioritats, planificació 

d’actuacions a desplegar a cada territori definit (Sector/Regió). 



 
 
 
 
 
 

Es fa a la mida del Territori i agafa les Àrees Bàsiques: 

AIS Litoral Mar 

AIS Maragall.  

Bàsicament és  l’operativització i intenta ordenar i prioritzar les actuacions que s’han 

de fer al territori, s’estructura en quatre Fases: 

0.Disseny i llançament 

I . Anàlisis Tècnic Elaboració  i disseny de les actuacions  

II. Implantació  i llançament de les actuacions 

III. Conclusions i propostes 

IV Devolució  

Actualment estem a l’etapa  dels anàlisis numèrics:   

 I busquem detectar les patologies més freqüents, les dades  numèriques i  les 

prioritzacions i necessitats que des del departament de salut tenim identificades. De 

manera participativa tenim un moment de intercanvi de les dades recollides, seran 12 

mesos , a l’octubre rebérem aquestes dades.  

Ara estem en les dades quantitatives, identificar com son els serveis, i  en la segona 

fase farem les sessions participatives i la seva priorització, a partir d’aquí sortirà un 

document que es el Pla pròpiament dit i és farà una sessió devolutiva.  

A gener començarem la visió compartida . A la ciutadania se la convocarà a partir de 

març. Farem unes sessions on es convidarà als professionals i proveïdors  i després a 

la ciutadania i una tercera sessió que es  fa amb els tècnics del Districte perquè hi ha 

actors com esport o educació que també intervenen en la millora i qualitat de la nostra 

salut. La Sofia demana si algú ha anat a la participació que s’ha fet a la zona de 

Barcelona dreta. Aquest treball de diagnosis i anàlisi ens permet recollir diferents 

àmbits i intencions i percepcions des dels diferents punts de vista. Tenim l’experiència 

de la Zona Dreta on hi van participar 112 persones en total.  I al  grup amb Entitats 

proveïdores de CatSalut hi van participar 20 persones. Al grup amb Professionals 

clínics 35 . Grup amb Ciutadania 36  i per acabar als grups amb Ens Locals i  

Institucional 11 persones. L’experiència de la dreta ens ajuda per anar perfilant i 

adaptant millor el procés.  

La Sofia dona per acabada la seva presentació .  

 

2. Projecte del Nou sociosanitari a Sant Martí. 

 



 
 
 
 
 
 

La  Sra Reyes Gualda gerent del Nou Hospital Evangèlic presenta el Projecte 

del Sociosanitari. L’hospital Evangèlic és una institució mèdica de llarga 

trajectòria a la nostra ciutat sobretot ala Guerra Civil . Neix de la mà de la 

Constitució de 1869 i com a necessitat de la població evangèlica de poder ser 

atesos per un servei no confessional catòlic . Després de la Guerra Civil i 

durant el franquisme queda sota els auspicis de les colònies estrangeres , 

Britànica i Suïssa sobretot i amb la Constitució del 77 i el reconeixement a la 

llibertat de cultes l’Hospital evangèlic ofereix serveis concertats a 

l’administració . 

La seva missió donar assistència integrada holística i integral a la persona. Des 

de la vessant tècnica i humana. Amb professionals compromesos des de 

aquestes vessants. 

A l’actualitat l’Hospital ubicat al Barri de Gràcia oferim serveis públics des del 

1976. Orientats a l’atenció intermèdia de pacients crònics i geriàtrics amb 

pluripatologies. Disposem de 116 llits que es distribueixen en: 

 

• Unitat de Subaguts 

• Unitat de Convalescència 

• Unitat de Cures Pal·liatives 

• Unitat de Llarga Estada 

• Hospital de Dia Geriàtric 

 I que significa més de 140 professionals amb un més de 1.500 pacients/any 

hospitalitzats i més  de 37.500 estades anuals 

 

La Sra. Reyes explica també la figura dels voluntaris són persones que 

ofereixen els seus serveis , hi participen 98 persones col·laborant a la 

comunitat no només dins del servei sinó també obert a la Comunitat i al barri . 

Tènen dos projectes internacional que col·laboren a Àfrica sobre tot oferint 

serveis d’oftalmologia i auditius. 

Quin és el  projecte al Districte de Sant Martí . El Sociosanitari ubicat a carrer 

Granada amb Sancho d’Àvila.  

Presenta la façana del nou equipament , manté la façana històrica de les 

antigues oficines del ciutat groga  

Es el segon districte mes poblat a Barcelona i presenta  una distribució de 

població : 



 
 
 
 
 
 

• 20% de la població >65 anys 

• 30% de les persones > 74 anys viu sola 

• Districte en transformació i necessitats creixents 

 

El Sociosanitari vol donar resposta a  la demanda i la manca de serveis 

sociosanitaris que tenim a la zona de Sant Martí es necessitarien uns 220 

places  respecte a altres zones de la ciutat que comptem amb més serveis 

d’aquest tipus . 

Amb la dimensió de l’Hospital podríem atendre uns 1200 pacients. Pensem que 

també podrem atendre a molts dels pacient que ara son atesos a l’Hospital del 

Mar . 

Aquest projecte dona resposta al Pacte de ciutat de l’Ajuntament per la millora 

del CatSalut  de 2008 que es renova al 2016 . La filosofia del projecte es 

disposar d’un Hospital al votant de 10.000 m2 innovador i modern. Incorporarà 

mesures arquitectòniques per que tot l’edifici respongui a les demanades de un 

edifici terapèutic amb material que ofereixin questa característiques 

Vol oferir una amplia línia de serveis i integrat de la Xarxa pública  obert i 

col·laboratiu 

Planta Baixa vidriada donant visibilitat als jardins 

interiors de Dolors Piera. I Es situaran els següents serveis: 

• CUAP 

• Programes ambulatoris per a malalts 

especialment fràgils 

• Hospital de Dia Rehabilitador 

 

L’Hospital comptarà amb 6 Plantes d’Hospitalització amb + de 180 llits per 

atendre a unes 2.500 persones en situació: 

• Subaguda 

• Pal·liativa 

• Convalescents 

• Llarga estada 

Terrasses grans a P1, P5 i especialment a Coberta 

i petites a cada planta. 

 

El calendari es l’inici d’obres al juliol de 2019 i pugui ser una realitat al 2021.  



 
 
 
 
 
 

Un participant al Consell demana com es sufragarà . La Reyes respon que 

l’Hospital Evangèlic posarà a la venda el seu patrimoni actual que te al Barri de 

Gracia amb la venda d’això pretén sufragar  les despeses de construcció i tene 

també previst sol·licitar un préstec econòmics . 

La Sra.  Conchita  de Marea Blanca demana a l’Ajuntament quina es la seva 

opinió ja que li consta que és una fundació , i les fundacions tenen un caràcter 

opac i que va en contra del principi de fer No privatitzar la Salut . 

La Sofia respon i diu que  això que és una necessitat de primer ordre, que la 

Zona de Sant Martí necessita  aquest servei, també explica que aquí es 

produeix un factor important i és que tenim un  proveïdor, Hospital evangèlic  

que ven,  significa que posa a la venda el seu patrimoni que construirà un 

equipament d’alt nivell  i que posarà  a la disposició de la ciutat . L´Hospital 

quedarà en mans públiques  

El Sr David Malmusi explica que hem revisat les condicions de la Cessió  que 

siguin beneficioses per a la ciutat i considerem que es compleixen aquest 

nivells. 

El fet que es tracti d’una fundació no significa necessàriament l’opacitat de la 

que parla la Sra Conchita. Aquest Ajuntament insisteix en la necessitat d’una 

sanitat publica però aquets model que tenim ara permet la concertació sobretot 

si al final es en benefici de la ciutat  

3. El Sr Davide Malmusi explica la Taula de Salut M ental del Distrcite de Sant 

Martí . 

TAULES DE SALUT MENTAL DELS DISTRICTES 

Una eina per al desenvolupament de polítiques de salut mental al territori. 

A nivell mes operatiu : Assegurar els mecanismes necessaris per a la bona 

Governança del Pla de Salut Mental. Busca sobretot garantir la bona 

coordinació entre els diferents agents que treballen en l’àmbit de la salut 

mental. 

Repte: centrar el focus en el territori requereix un sistema i organització que 

contribueixi a establir espais de coordinació i coneixement mutu entre tots els 

agents. 

Tota la comunitat ha de participar, per tant, en la construcció de la salut mental 

i ho ha de fer des d’una concepció àmplia de salut pública. 

S’han iniciat les Taules de Salut Mental a tres districtes de ciutat: Horta 

Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu aquest any 2018 Cal iniciar la de Sant 



 
 
 
 
 
 

Martí. La Taula és un espai tècnic de reflexió, intercanvi de recursos i treball 

col·laboratiu amb la missió de promoure, prevenir i millorar la salut mental del 

districte. 

Sant Martrí es considera prioritari tot i que a Vila Olímpica es dona l’esperança 

de vida i de salut més elevada tenim al districte zones com Besos que 

presenten mancances. 

La Taula cerca la implicació dels agents del districte relacionats amb la salut 

mental, en dinamitza les xarxes, en millora la coordinació i crea els grups de 

treball necessaris en funció del pla de treball prioritzat .És un espai tècnic és a 

dir un espai de treball entre tècnics i professionals de la salut. 

 

QUINA ÉS LA ESTRUCTURA ORGANITZATIVA: 

Quin és l’aterratge al territori: 

Nucli impulsor:  tècnic/a de salut del districte, Agència de Salut Pública de 

Barcelona, Consorci Sanitari de Barcelona, entitats proveïdores de serveis de 

salut mental, Consorci d’Educació de Barcelona, Serveis Socials, Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat, Barcelona Activa, habitatge i entitats 

de salut mental (persones afectades i/o familiars) amb actuacions al districte. 

Tot i cada districte pot plantejar especificitat segons les peculiaritat del territori 

en salut mental. Com per exemple les entitats proveïdores de salut Mental 

S’encarregarà de: 

1. Elaborar un pla de treball anual. 

2. Reportar al Consell de salut del districte les conclusions i resultats del  pla de 

treball. 

 

Comissions de treball : es podran crear en funció del pla de treball acordat pel 

nucli impulsor. Definiran la metodologia, calendari i recursos per implementar 

les accions assignades.  

 

Secretaria tècnica : donarà suport per a l’organització i dinamització de les 

sessions de treball. 

QUIN ÉS EL SEU FUNCIONAMENT : 

• Elaboració del mapa d’actius del districte  (a partir dels criteris consensuats al 

grup de treball) on s’identificaran les accions del pla de salut mental que ja 

s’estan desenvolupant i les necessitats del districte. 



 
 
 
 
 
 

 

• Creació de Comissions de Treball i/o xarxes,  que es definiran en funció de 

les prioritats acordades pel nucli impulsor. 

 

• Elaboració de la memòria d’actuacions de salut mental al districte. 

 
La taula de Salut Mental de ciutat es vincula i s’estructura mitjançant una 

comissió de seguiment que coordinada la tasca realitzada des de les Grups de 

treballi les Xarxes d’acció i que  recull la feina del a Taula de Salut Mental del 

Districtes. Tot en benefici de complir el compromís per la Salut Mental  de 

Barcelona : 

 

 

Preguntes. 

Sindrome de sensibilitat 

La Sofia Ferrer respon : Que fa temps l’Hospital donava resposta  a totes les 

atencions , i quan cal atenció psicològica la pugui rebre . No es queden sense 

atenció i la tenen en el seus centres de referencia . Cadascú la rep en el seu 

territori. 

El doctor Miguel Angel Veciana  respon a petició del Sofia Ferre es tracta de 

disposar que al mateix centre tinguin una atenció més experta i que no hi hagin 

externalitzacions.  

Conchita que es segueixi  atenen  en 48 en el Clot a 48 hores només s’atén al  

35% de la població del Barri . I  a l 87% de les població s’atén a més de 10 

dies. I el Contractes eventual a més d’una any com a mínim Que es doni més 

prioritat a la medicina preventiva . I que s’eviti la parcialització i s’afavoreixi una 



 
 
 
 
 
 

atenció integral. I quan es començaran els Consell de participació ciutadana del 

Centres d’atenció primària. 

Les visites per expertesa tenen més d’un any de demora.  

La Sofia explica que no complim les 48 hores en lloc. Qualsevol persona però 

se l’atén en el centre d’atenció primària i el visiten en el mateix dia. Però estem 

en un percentatges més baixos. El pitjor centre aquí al Districte és a Sant Martí.   

Un altre demanda és la participació dels usuaris al  Consell de centre Primària , 

això s’està fent unes enquestes , hi ha equip que estant fent aquesta 

comissions, en altres centres el que s’està   fent una taula comunitària i això ja 

els hi dona resposta , la Sofia es compromet a la propera a donar a conèixer 

aquestes enquestes. La Sofia respon que cada centre es autònom per decidir 

La Sra. Conchita  demana la resposta al tema dels suïcidis que ha demanat en 

dos Consells successius i que no ha rebut . La Lucia explica que el disposem 

d’aquestes dades  i que en els facilitarà .  

Respecte a la qüestió  la llista d’espera ell el doctor Miquel Angel prefereix 

parlar de casos que als centres de salut s’atén a tothom .  

Vacunes per infants . Se li demana si es pot verificar  que més del 80% no es 

vacunen, demana això perquè hi ha un brot de xarampió . La Lucia respon que 

les dades son més 96% de menors en edat vacunable L’IMEB ha fet un 

enquesta i surt dades que més del 96% es tan vacunat que el 2% es per 

decisions del pares i adults el 2% restant es per necessitat mèdiques. 

Que passa amb els llits que es van tancar a l’Hospital del mar s’ha renovat el 

servei de urgències i els llits que van tancar no s’han obert . A urgències cinc 

dies estant els pacients  esperant habitació. La Sofia  explica que tos els llits 

estan oberts i que no hi ha llits  obert, el Maribel   explica que estem esperant la 

segona fase d’ampliació que incorporarà oftalmologia, en el fons necessitem la 

segona fase d’ampliació i vosaltres sereu els primer en assabentar-vos, 

respecte a aquesta segona fases preveiem que nosaltres començarem el 

projecte executiu que defineix els espais i el metro un cop acabi  entrarem en el 

projecte executiu però per aquesta fase no hi ha pressupost encara, es mes 

cara que la  tercera i que la primera ja que incorpora maquinaria d’alt cost.  

Des de Marea Blanca volen saber la pressió que l’Ajuntament fa , La Sofia 

respon que s’hi hi ha alguna cosa prioritària son les infraestructures sanitàries 

que el gran repte del territori son les infraestructures. 



 
 
 
 
 
 

Per acabar el Consell de salut la Consellera la Sra. Eva Campos dona la 

paraula a Josep Dalmau com a president del Consell , 

Aquest tanca agraint el tractament rebut per tot el personal de l ‘Hospital del 

Mar . 

Es tanca la Sessió del Consell de Salut a les 19:20 

 


