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ACTA DEL CONSELL DE SALUT DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 

 
Data: 24 d'abril de 2018, 17,30H 

Lloc: Seu del Districte de Sants-Montjuïc (C/Creu Coberta, 104, sala Cadires Vermelles) 

 
Assistents: 
 
Domingo Alonso,  Conseller de Salut grup municipal BEC  
Núria Izquierdo,  Consellera Municipal Grup Demòcrata 
Àngels Boix,   Consellera Municipal PSC 
David Labrador,  Conseller Municipal C's 
Josefina Macias,  Consellera Municipal CUP 
Jordi Fexas,   Conseller Municipal ERC 
 
Montse Pérez,   Institut Català de la Salut (ICS) 
Judith Company,  ICS 
Cristina Martínez,  ASSIR BCN, ICS 
Alicia Carrascón,  ASSIR Esquerra, ICS 
Elena S. Dueñas,  ASSIR Esquerra, ICS 
Rosa Almirall,   ASSIR Esquerra, ICS 
Ana Maria de la Arada, CAP La Marina, ICS 
Anna Pomares,  CAP La Bordeta-Magòria, ICS 
Belén Guerra,   CAP La Bordeta-Magòria, ICS 
Fàtima Larger,   Centre d'assistència psicològica Sants 
Jordi Altirriba,   EAP Poble Sec – Montjuïc 
Manel Enrubia,   CAPIBE 
Cristina Sanclemente,  Àmbit Prevenció 
Enric Jara,   Centre Social Sants i Comissió de Veïns de la Bordeta 
Concepció Pérez,  AAVV Hostafrancs 
Alfredo Martínez,  AV Badal i la Bordeta 
Manuel Minguez,  Coordinadora Les Marines 
Marga Alonso  Coordinadora Les Marines 
Anna Maria Rovira,  Associació Catalana d'Afectades per la Fibromiàlgia 
Santa Artiñacio,  Associació Catalana "La Llar" de l'Afectat d'Esclerosi Múltiple  
Helena Pañella,  Agència de Salut Pública de Barcelona 
Pilar Solanes,   Departament de Salut de l'Ajuntament de Barcelona 
Xavier Altimiras  Consorci Sanitari de Barcelona 
Maria Rengel,   Directora de DSPiT, Districte de Sants-Montjuïc 
Anna Llidó   DSPiT, Districte de Sants-Montjuïc 
 
 
 
Total Assistents: 31 
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Ordre del dia 

1) Aprovació, si escau, de l'acta del consell anterior 
2) Presentació “Contaminació atmosfèrica a Barcelona: efectes sobre la salut i mesures de 

control”, a càrrec d'Helena Pañella (Agència de Salut Pública de Barcelona). 
3) Presentació ASSIR territorial, a càrrec de Cristina Martínez (Institut Català de Salut) 
4) Taller de propostes de salut, a càrrec de Pilar Solanes (Departament de Salut de 

l'Ajuntament de Barcelona) 
5) Altres informacions 
6) Torn obert de paraules. 

 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Sense cap esmena, s'aprova l'acta anterior. 
 

2. Presentació “Contaminació atmosfèrica a Barcelona: efectes sobre la salut i 
mesures de control”, a càrrec d'Helena Pañella (Agència de Salut Pública de 
Barcelona) 

 
Helena Pañella, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, explica que aquesta presentació 
s'està realitzant a tots els Consells de Salut de Barcelona per donar a conèixer la importància 
que té la contaminació de l'aire a efectes de salut i exposar les mesures que s'han començat a 
implementar.  
 
La contaminació de l'aire de Barcelona supera el límit de contaminants que recomana l'OMS i 
cada vegada hi ha més evidències que cal rebaixar-los. Els contaminants són partícules PM10 i 
PM2,5 (els nombres indiquen la grandària de la partícula). També l'òxid de nitrogen, un 
contaminant derivat del trànsit, concretament provinent dels vehicles dièsel i l'Ozó, que es 
produeix per la combinació de diversos contaminants. Cal destacar que els pics de 
contaminació a Barcelona tenen impacte a un radi força extens; a tall d'exemple, afecta a la 
ciutat de Vic. 
 
Aquests contaminants entren al cos humà per via respiratòria i arriba als pulmons. En funció de 
la grandària, es queden a la tràquea i els bronquis o bé poden arribar a l’alvèol, passar a la 
circulació sanguínia i travessar la barrera hematoencefàlica o al fetus.  
 
Les malalties de les quals es té evidència científica que són derivades de la contaminació són: 

 Malalties cardiovasculars 

 Asma i trastorns respiratoris 

 Càncer de pulmó 

 Retard de creixement fetal 

 Mortalitat prematura per causes cardiovasculars o respiratòries 

 Diabetis 

 Efectes cognitius (trastorns que encara no es considera que hi hagi prou evidència 
existent per associar-los a la contaminació). 

 
A curt termini, la contaminació afecta a persones amb trastorn de base respiratori o 
cardiovascular. Empitjora els seus símptomes fins a la mortalitat prematura. És per això que la 
Generalitat emet avisos sobre els nivells de contaminació i episodis de contaminació i les 
mesures que es prenen, per exemple, és l'aturada d'algunes obres que generen més pols. 
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A llarg termini, amb independència dels nivells contaminants diaris, l'exposició a les partícules 
contaminants afecta tota la població, especialment la més susceptible (infants, embarassades, 
gent gran, persones amb malalties cardio-respiratòries) empitjorant-ne els símptomes o, fins i 
tot, creant noves malalties.  
 
Es fa especial èmfasi sobre el fet que Barcelona incompleix anualment els llindars establerts 
per la Unió Europea i la OMS. No obstant els nivells de contaminació són alts, es registren pocs 
pics de contaminació a la ciutat. 
 
Les solucions que l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana, conjuntament amb la Generalitat, estan 
impulsant tenen per objectiu reduir els nivells de contaminació generals i reduir els pics de 
contaminació. Es tracta d'implementar mesures col·lectives que baixen el nivell de 
contaminants i són efectives des del punt de vista de la salut a partir de la reducció del trànsit i 
comptar amb una flota de vehicles menys contaminant. Es preveu: 

 Zona de Baixes Emissions 

 Impuls del transport públic i la bicicleta 

 Targeta de transport públic si es dóna de baixa el vehicle sense la compra de cap altre 

 Impuls de vehicles menys contaminants 

 Superilles 

 Sistema de vigilància de la salut 

 Compromís amb grans infraestructures 

 Comunicació i sensibilització sobre el tema 
 
Pel que fa a la Zona de Baixes Emissions, es tracta d'una reducció progressiva dels vehicles 
més contaminants. S'inclou Barcelona, Sant Adrià del Besòs, l'Hospitalet, Esplugues i Cornellà. 
A partir de desembre 2017, en episodis de contaminació, es limitarà la circulació de vehicles en 
funció del seu potencial contaminador, és a dir, vehicles gasolina anteriors al 2000 i dièsel 
anteriors al 2006. A partir de 2020 la limitació serà permanent. Queden exempts els vehicles de 
persones amb mobilitat reduïda, serveis d'emergències i serveis essencials. Aquestes mesures 
seran de dilluns a dijous de 7-20h. A partir de les 20h i els caps de setmana es podrien usar els 
vehicles sense augmentar els nivells de contaminació, ja que el trànsit disminueix. 
 
Per a més informació es pot consultar el web de l'Ajuntament de Barcelona o el web de 
l'Agència de Salut Pública. 
 
S'obre un torn de paraules. 
Propostes/Comentaris Respostes 

Des de l'AAVV de la Bordeta es pregunta on 
estan ubicats els punts de mesura de la 
qualitat de l'aire.  

Helena Pañella respon que n'hi ha 11 a 
tota la ciutat. Estan en zones allunyades 
del trànsit, tal com estableix la normativa 
europea. Les zones de trànsit donen un 
altre tipus de perfil, que és complementari 
a la informació que s'extreu de les 
estacions situades a tota la ciutat, que 
s'anomenen estacions de fons. Aquestes 
estacions donen dades sobre l'impacte en 
salut, ja que donen dades sobre 
l'exposició real que tenim les persones en 
el nostre dia a dia. 

Es pregunta com es planteja el tema dels 
autocars de serveis turístics, ja que hi ha 
zones, com el barri de Sants, però també 
afecten a la Sagrada Família, al centre de la 

Helena Pañella respon que s'actua a 
diferents nivells. Ella parla com a Agència 
de Salut Pública de Barcelona, I aquestes 
mesures no depenen d'ells, tot i que estan 
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ciutat. Es destaca que sovint aquests 
vehicles no apaguen el motor. També es 
pregunta si el canvi de flota d'autobusos de 
Barcelona és imminent. 

d'acord que es faci tota mena d'actuacions 
ja que estan convençuts de les 
afectacions de la contaminació sobre la 
salut de les persones.  
Sobre els autocars turístics, el que és 
segur és que els que no compleixin 
l'etiquetatge que correspon, no podran 
entrar. Caldrà avaluar també si amb les 
mesures d'etiquetes vermelles n'hi ha 
prou o s'haurà d'augmentar. 

Es pregunta si s'ha estudiat quin impacte 
tenen els aparells d'aire condicionat 
 

Es respon que en aquest estudi no s'ha 
estudiat, ja que no són contaminants, sinó 
que generen escalfor.  

Arran d'una pregunta sobre els contaminants de SOJA i els contaminants provinents del 
Port, s'explica que des dels brots d'asma del 1982 i 1983, es fan complir unes llicències molt 
estrictes per la descàrrega al Port a les empreses afectades. Des de l'Agència de Salut 
Pública, controlen els nivells de contaminants per SOJA al Port amb anàlisis setmanals, i els 
nivells són molt reduïts. 
Sobre el potencial contaminador del Port, a nivell de mercaderies i de vaixells, no queda 
comprovat en els estudis el seu impacte, ni queda clar d'on provenen els contaminants de la 
zona del Port. Sembla ser que la contaminació al barri de La Marina provenia precisament 
del trànsit i no del Port. Es van analitzar també els nivells de contaminació generats arran 
del vaixell Odissea, però pel règim de brises, la ciutat no va quedar contaminada. No 
obstant això, l'Ajuntament de Barcelona treballa conjuntament amb el Port cara a un pla de 
mesures per reduir-ne la contaminació a mitjà i llarg termini. 

  
 

3. Presentació ASSIR territorial, a càrrec de Cristina Martínez (Institut Català de 
Salut) 

 
Cristina Martínez presenta la reorganització de l'ASSIR (Atenció a la Salut Sexual I 
Reproductiva) Esquerra i la cartera de serveis del CAP Manso i el CAP les Hortes. El propòsit 
és per millorar i garantir l'atenció i l'accessibilitat de la població a l'ASSIR en moments amb 
dificultats de trobar professionals en el mercat laboral. També per tal de millorar l'eficàcia i 
resolució de l'atenció que presten els professionals de la ginecologia i millorar l'atenció dels 
processos patològics en ginecologia i obstetrícia. A tal efecte, els objectius de la reorganització 
són els següents: 

 Centralitzar l'atenció que es presta per part de les ginecòlogues al CAP les Hortes i al 
CAP Manso. 

 Mantenir la cartera de serveis de l'ASSIR amb l'activitat de les llevadores i reforçar 
aquesta atenció, si és necessari. 

 Oferir un major ventall de professionals de la ginecologia i horari d'atenció a la població 
del CAP les Hortes. 

 Disposar de les consultes específiques de patologia del CAP Manso amb continuïtat 
assistencial. 

 Fer una cobertura més eficient dels recursos de ginecòlogues a l'ASSIR Esquerra. 
 
S'han mostrat les dades de població assignada tant al CAP Les Hortes com al CAP Manso, així 
com les dades de la població atesa en la totalitat de l'ASSIR Esquerra, que inclou també el CAP 
Numància, el CAP Adrià i el CAP Carles Riba, que atén al voltant de 191.000 persones. 
 
Amb la reorganització proposada es preveu millorar: 

 Concentració de l'atenció que presten les ginecòlogues amb més capacitat 
d'organització, resolució, centralització i gestió. 
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 Accessibilitat i coordinació, amb facilitats per escollir professional, millorar 
l'accessibilitat amb més franja horària d'atenció i la creació d'un equip de majors 
dimensions que asseguri la continuïtat assistencial de dilluns a divendres matí i tarda. 

 
La cartera de serveis que ofereixen les llevadores és la següent: 

 Atenció a joves 

 Consell reproductiu i atenció a mètodes contraceptius 

 Control i seguiment de l'embaràs 

 Diagnòstic prenatal 

 Educació maternal 

 Atenció al puerperi 

 Prevenció de càncer de coll uterí 

 Prevenció de càncer de mama 

 Prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment d'Infeccions de transmissió sexual 

 Atenció a patologies ginecològiques 

 Activitat comunitària a persones adultes (educació afectiva, sexual, suport a la 
menopausa, etc.) 

 Atenció a la violència contra les dones. 
 

El que es manté al CAP Les Hortes, pel que fa a l'activitat de les llevadores és: 

 Atenció als joves 

 Consell reproductiu i atenció a la contracepció 

 Atenció a les ITS: prevenció i atenció coordinada amb l'EAP 

 Prevenció del càncer de cèrvix i mama 

 Atenció a l'embaràs i puerperi 

 Atenció al puerperi en el domicili en les dones ateses durant l'embaràs 

 Activitats educatives grupals 

 Atenció grupal durant l'embaràs i en el postpart. 
 
El que es millora amb la resolució del CAP Manso és: 

 Es realitzaran en la mateixa consulta una part de les ecografies ginecològiques 
rutinàries, evitant desplaçaments i visites 

 Procediments d'atenció a la patologia ginecològica amb ginecòlegs referents en 
determinades patologies, com per exemple, la endometriosis. 

 Atenció a la patologia cervical 

 Proves diagnòstiques realitzades per l'equip: histeroscòpies 

 Atenció a la patologia obstètrica 

 Atenció a la interrupció farmacològica de l'embaràs. 
 

Es millora també la Unitat d'Atenció a les persones Trans, Trànsit i l'Atenció a població 
vulnerable, com la iniciativa APROPA'T. 
També es preveuen millores en l'atenció psicològica del SSIR que inclou problemes relacionats 
amb la sexualitat de l'home i la dona, problemes associats al maltractament, problemes 
relacionats amb la ginecologia, la salut sexual, l'embaràs i la maternitat/paternitat, salut mental 
perinatal, dificultats derivades de la multiculturalitat, problemes relacionats amb la 
monoparentalitat i nous models familiars i dificultats en l'ús sistemàtic de contracepció, entre 
d'altres. 
 
A tall d'innovació, es preveu properament:  

 Atenció al puerperi per videoconferència 

 Unificació de criteris de gestió de la informació electrònica i eines informàtiques. 

 Consultories online 

 Properament: e-consulta 

 Millores en l'atenció de la Unitat Trànsit 
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Es preveu la incorporació de les dues ginecòlogues al CAP Manso al Juny 2018 amb el 
consens de les organitzacions i la ciutadania.  

S'obre un torn de paraules. 

Propostes/Comentaris Respostes 

Una persona comenta que sembla que es 
tanquen moltes àrees per falta de metges i 
pregunta si al CAP de la Zona Franca 
passarà el mateix. 

Es respon que ASSIR no té competència en 
aquest CAP. De totes maneres el CAP de la 
Zona Franca no queda afectat per aquesta 
reorganització. 
 
Es recorda que no s'està eliminant el punt 
d'atenció, sinó que es reorganitza, no per 
un tema econòmic. 

Es comparteix la por que el CAP Manso 
quedi saturat. Es recorda que cada vegada 
que es concentra o trasllada activitat a altres 
CAP, queden zones buides o desaprofitades, 
com el CAP Numància. 

Es recorda que al CAP Les Hortes hi ha 
dues ginecòlogues que fan dos matins i una 
tarda. La problemàtica es dóna quan es 
requereix un utillatge més complex per 
atendre la patologia d'una persona, i s'ha 
d'enviar al CAP Manso igualment. A més, 
des del CAP Manso no es pot accedir a la 
història clínica de la persona per una 
incompatibilitat informàtica. Ara ja es fa, de 
derivar persones a consultes més 
especialitzades al CAP Manso. La decisió 
ve de les pròpies ginecòlogues, que podran 
treballar millor centralitzant l'atenció i 
comptar amb més professionals de la 
ginecologia per compartir i debatre casos 
conjuntament, cosa que reverteix en més 
bon servei.  

Es pregunta sobre les incompatibilitats 
informàtiques entre centres de salut. 

Es respon que s'està treballant per trobar 
un llenguatge compartit per vehicular tota la 
informació. Fins ara s'ha permès que cada 
entitat tingui el seu propi sistema d'història 
clínica però ara ja no és funcional. Ara 
s'està generalitzant el tipus d'història 
clínica.  

 

Sense més comentaris, es consensua l'acord del Consell de Salut del Districte de Sants-
Montjuïc amb el projecte de reorganització territorial de l'ASSIR Esquerra. 

 
4. Taller de propostes de salut, a càrrec de Pilar Solanes (Departament de Salut de 

l'Ajuntament de Barcelona) 
 

Pilar Solanes explica la proposta, que s'ha presentat a tots els Consells de Salut de Barcelona. 
Es tracta d'una iniciativa per parlar dels temes de salut vinculats al territori per afectar a les 
polítiques de salut de la ciutat, com per exemple, sobre el tema de la contaminació i aprendre 
propostes d'actuació de diferents agents de salut de Barcelona. 
 
La proposta és al voltant de dos temes que els Consells de Salut debatran i finalment, en una 
trobada conjunta, s'elaboraran conclusions. Cada consell ha d'escollir un dels temes i decidir 



 
Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones 
i al Territori 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
T. 93 2915282 
 

 
Acta del Consell de Salut del Districte Sants-Montjuïc, 24 d'abril de 2018  7 

quins agents, entitats i associacions relacionats poden convidar als seus debats, on 
s'aprofundirà en l'anàlisi del tema, contribuir a completar la informació del “mapa d'actius”, 
compartir i prioritzar orientacions generals i elaborar i concretar propostes d'actuació.  
 
Els temes que es proposen són: 

 Suport a les persones que cuiden familiars malalts o dependents. 

 Enfortir els espais i oportunitats de relació social: la soledat i l'aïllament fan molt de mal. 

 
El funcionament és el següent: 

1. Escollir un tema 
2. Proposar i escollir un grup motor per preparar el taller conjuntament amb la Secretaria 

Tècnica.  
3. Fer un llistat d'entitats possiblement interessades a participar del taller. 
4. Debats i propostes en el Consell de Salut, contrastat i preparat pel grup motor. 

5. Participació en una Jornada de Ciutat en la qual es discutirà amb altres Consells de 
Salut. 
 

L'objectiu de la Jornada de Ciutat és intercanviar experiències, donar a conèixer i reconèixer les 
bones pràctiques existents, facilitar-ne la seva divulgació i reflexionar sobre la pròpia 
experiència. 
 
S'inicia un debat per escollir el tema. Es comparteixen algunes primeres idees sobre la soledat. 
Es destaca la població infantil i juvenil, com afecten les noves tecnologies, el ciberassetjament, 
les persones amb diagnòstics de malalties diverses, les persones sense sostre, etc. Donat l'alt 
interès, es decideix escollir el tema “Enfortir els espais i oportunitats de relació social: la soledat 
i l'aïllament fan molt de mal”. 
 
Es demana una reunió de la Comissió Permanent. Les persones que vulguin apuntar-se al grup 
motor, han de comunicar-ho per ser convocades a les reunions. A l'octubre s'haurà d'haver fet 
el taller.  
 

 
 

5. Altres informacions 

 Es recorda la informació sobre el projecte sociosanitari que es vol situar a La Magòria. 
Serà al costat de la Gran Via, amb més de 200 llits, un CUAP i 50 habitatges 
dotacionals.  

 L'obra del CAP de Sants-Badal quedarà acabada a l'estiu. S'està treballant de manera 
conjunta amb el pla d'equipaments. El trasllat al nou edifici es realitzarà abans de 
Nadal. 
 
Cal decidir el nom del CAP. Per tal que no hi hagi confusions, es valora anomenar-lo 
CAP Roger, que identificarà el nom amb la seva ubicació.  

 

 Properament es convocarà una Taula de Salut Mental, com a Sant Andreu, Ciutat Vella 
i Nou Barris. Al proper Consell de Salut s'explicarà el projecte. 

 Actuacions del pla de barris: 
◦ Nou diagnòstic de salut al Poble Sec. El barri ha canviat molt des del diagnòstic 

que es va fer el 2009. Els resultats seran presentats al proper Consell de Salut. 
◦ A la Marina s'està treballant amb la salut als barris, projecte que es troba en la fase 

de propostes. Forma part del pla de barri. Si hi ha interès en aquesta informació es 
pot enviar per e-mail.  
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6. Torn obert de paraules 

Propostes/Comentaris Respostes 

Un veí de la Marina comenta que al Passeig 
de la Zona Franca hi ha un grup de persones 
que dormen al carrer i que necessiten ajuda 
dels Serveis Socials. Demana que, a qui 
competeixi, ho prengui com un problema de 
salut i faci alguna cosa. 

Es respon que a nivell de Districte i de 
ciutat existeixen una sèrie de programes 
per  l'atenció a les persones sense llar. La 
coordinadora de la Marina té la informació i 
connexió amb els serveis de civisme i 
serveis socials. 

 
Concepció Pérez, de l'AAVV Hostafrancs, 
demana que els Consells de Salut canviïn 
quant a contingut intern. Coincideix amb 
altres persones que cal que les presentacions 
siguin més reduïdes per deixar més temps 
per parlar del dia a dia i les problemàtiques 
existents als barris i verificar que funcionen 
les estructures destinades a la salut 
comunitària. Li agradaria que algunes entitats 
que participaven del Consell de Salut 
estiguessin presents, com per exemple la 
Fundació Pere Clavé o Sant Joan de Déu. 

 

Es recull una queixa sobre les dificultats de 
tirar endavant el pla de barris pels barris que 
no són prioritaris i es pregunta si hi ha alguna 
actuació plantejada per pal·liar-ho. Es 
demana concretament que es faci un 
diagnòstic de salut al districte de Sants-
Montjuïc 

Sobre el diagnòstic de Salut, es reconeix 
que, tot i dissenyar una estratègia a nivell 
de ciutat de salut comunitària, s'ha de 
decidir per on es comença a partir dels 
mitjans de què es disposa. A partir dels 
indicadors, en alguns barris era més 
important fer actuacions concretes i en 
d'altres, actuacions transversals, com s'està 
fent.  
 

Es pregunta també pel tema que va sortir a la 
premsa sobre l'odontologia per a persones en 
situació de vulnerabilitat. 

 

Es respon que s'està començant a pensar 
el tipus de projecte que es farà al PAME, 
per  atenció en odontologia, podologia i 
medicina de l'esport. Són serveis que no es 
cobreixen per la Seguretat Social. El servei 
d'odontologia compta amb una o dues 
cadires i caldrà anar ampliant el servei. 
S'explicarà amb més deteniment en un altre 
Consell de Salut.  
 

 
Sense més intervencions, es dóna per finalitzada la sessió. 

 


