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Consell de Salut del Districte de Sant Martí 

Assumpte Resum d’acords 
Lloc Sala d’actes de la seu del Districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 1) 

Sessió emesa per streaming: youtube.com/watch?v=1kMqz1wOi9g 
Data i hora 5 de juliol a les 17.30 h 

Persones assistents 
 Javier Mesia, conseller de Salut 
 Núria Mateo, consellera 
 Marta Cabanas, del Consorci Sanitari de Barcelona 
 Lucia Artazcoz, de l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
 Albert Garcia, dels Serveis de Salut de l’Ajuntament de Barcelona 
 Pili Moros, coordinadora sectorial Districte de Sant Martí 

Entitats i equipaments 
 Ana Maria Andrés, del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona 
 Antònia Bigordà, de l’Assoc. Veïns i Veïnes del Clot – Camp de l’Arpa 
 Laia Bruna, del CAP Besòs 
 Mariona Estrada, de Spora 
 Eva González, de l’Assoc. Veïns i Veïnes Provençals de la Verneda 
 Manel Pascual, de l’ACS Bac de Roda 
 Ester Julbe, del CAP Ramón Turró 
 Francisco Liñán, de l’Assoc. de Veïnat Barri La Pau 
 Angel Fernández, de l’Assoc. Veïns i Veïnes La Palmera Centre 
 Rubén Parada, de l’Assoc. Veïns i Veïnes La Verneda Alta 
 Marta Tomàs, del CAP Maragall 
 Josep Vallhonesta, de l’Assoc. Veïns i Veïnes del Poblenou 
 Laura Turu, del CAP Sant Martí 
 Mireia Boixadera, del SAP Litoral 
 Aleix Caussa, de Spora 
 José Raz, de l’AREP 
 Olga Dominguez, del CAP Vila Olímpica 
 Herme Bartoll, de l’AMD 
 Rosa M. Garcia, de l’Assoc. Veïns i Veïnes del Parc 
 Lourdes Casanovas, de l’Assoc. Veïns i Veïnes del Poblenou 
 Miguel Romero, de l’Assoc. Veïnat Barri La Pau 

Assistència telemàtica: Quatre persones. 

Excusen la seva assistència: 
 Maria Arenillas, consellera 
 Susana Vilalta Garcia, del CAP Maragall 

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

https://www.youtube.com/watch?v=1kMqz1wOi9g
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Ordre del dia 
1. Renovació de la vicepresidència. 
2. Avançament de la proposta del nou reglament. 
3. Equipaments d’atenció primària a Sant Martí. 
4. Presentació enquesta FRESC dels i les adolescents a la ciutat de Barcelona. 
5. Retorn Taula de Salut Mental del Districte. 
6. Torn obert de paraules. 

Els documents presentats durant la sessió es poden consultar clicant els següents enllaços: 
-Equipaments d’atenció primària de Sant Martí: 
ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/equipaments_datencio_
primaria_a_sant_marti.pdf 
-Presentació enquesta FRESC: 
ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_de_lenques
ta_fresc.pdf 
-Taula de salut mental districte Sant Martí: 
ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/taula_de_salut_mental_
de_sant_marti.pdf 
El president dóna la benvinguda i agraeix que després de tant de temps el Consell es pugui 
fer de manera presencial. Indica que per afavorir la participació de tothom, primer es 
presentaran tots els punts de l’Ordre de Dia (OD) i al final s’obrirà torn de paraules. Es 
procedeix al desenvolupament del contingut del Consell, segons l’OD. 

Punt 1. Renovació de la vicepresidència. 
Degut a que el vicepresident vigent fa temps que té problemes de salut i no hi pot participar, 
en el la darrera sessió del Consell es va obrir període de candidatures per renovar aquesta 
vicepresidència, tal com està recollit en el reglament del Consell. Ara mateix només hi ha una 
candidatura, la de l’Eva González, membre de la coordinadora d’entitats de salut de les 
associacions de veïns i veïnes del districte, a qui es proposa per assumir el càrrec de forma 
provisional fins al nomenament definitiu. Aquesta proposta rep l’aprovació de diferents 
entitats que ho fan explícit. 

Punt 2. Avançament de la proposta del nou reglament. 
Tenim un reglament del Consell de Salut que està una mica obsolet i s’avança que s’està 
treballant en fer-ne un de nou més participatiu on la veu dels veïns i les veïnes sigui molt 
més present i que doni més pes a la Comissió Permanent on es comença a plantejar el que 
és el propi Consell de Salut. S’informa que fa pocs dies es va aprovar el nou reglament de 
participació ciutadana, que servirà com a paraigües dels reglaments dels Consells Sectorials, 
que hauran de ser aprovats, prèviament, per la Comissió de Govern del Districte. Un cop 
aprovat es presentarà al Consell de Salut, que ho validarà. 

Punt 3. Equipaments d’atenció primària a Sant Martí. 
En aquest punt, en Josep Vallhonesta, de l’AV del Poblenou intervé per expressar la seva 
disconformitat, ja que no consta l’acceptació de l’acta anterior, sobre la qual manifesten el 
seu desacord. Es recull, però s’expressa que aquest punt no es va proposar en la fase prèvia 
de preparació per part de la Comissió Permanent. 

https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/equipaments_datencio_primaria_a_sant_marti.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/equipaments_datencio_primaria_a_sant_marti.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_de_lenquesta_fresc.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_de_lenquesta_fresc.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/taula_de_salut_mental_de_sant_marti.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/taula_de_salut_mental_de_sant_marti.pdf
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La Sra. Marta Cabanas parla dels principals equipaments que estan previstos remodelar o 
ampliar i de les petites actuacions que s’han fet. 
El CAP Besòs fa temps que reivindica el seu creixement per l’augment de població que 
registra. Està previst que dupliqui els seus metres quadrat a uns 3000. Està signat el conveni 
entre la Generalitat i l’Ajuntament per portar a terme aquesta obra. Es construirà un 
equipament municipal que es fusionarà amb l’actual CAP. L’equipament municipal tindrà usos 
de biblioteca i altres serveis municipals i 3 plantes que connectaran amb el CAP. Està previst 
que les obres comencin a finals del 2022, principis del 2023. Les obres trigaran entre 3 o 4 
anys en finalitzar. El pressupost que hi ha és de 6 milions. 
S’està remodelant la planta baixa del CAP Vila Olímpica, on es fan millores per a la població i 
per als serveis que s’hi ofereixen. Les obres estan estimades al voltant dels 800.000 euros. 
Al CAP Clot s’ha fet una petita actuació a principis d’aquest any s’han creat dues noves 
consultes a la planta baixa. 
El CAP La Pau, amb una llarga reivindicació del veïnat per incrementar-lo, és un dels més 
petits de Sant Martí, amb 1000 m2. El Pla Funcional està elaborat i aprovat, es té la cessió 
d’espai per part del Departament de Drets socials, i el projecte està redactat. El finançament 
del projecte està al voltant d’un milió d’euros. 
Al CAP La Llacuna, al carrer Bolívia a tocar de la Torre Glòries, està elaborat i aprovat el pla 
funcional que descriu el que hi haurà dintre del CAP. El projecte inclou atenció primària, 
hospital de dia infantojuvenil i salut mental infantojuvenil. Aquest projecte té una inversió 
que volta els 4 milions d’euros. 
Els pressupostos estan aprovats per desenvolupar-los al 2022-2024. Les inversions de què 
ha parlat és la previsió d’actuació a Sant Martí i esperen que es puguin executar en aquest 
període, encara que és conegut que les obres no van al ritme que tothom voldria. 
Encara que l’Hospital del Mar va fer unes jornades explicatives de les obres d’ampliació, la 
Sra. Cabanas explica que estan en la segona fase d’ampliació i amb això guanyaran el veïnat 
de Ciutat Vella i Sant Martí. En aquesta fase s’amplien 80.000 m2. 

Punt 4. Presentació enquesta FRESC dels i les adolescents a la ciutat de 
Barcelona. 
La Lucia Artazcoz presenta el resultat de l’última enquesta de salut feta a estudiants entre 12 
i 19 anys de Barcelona. Es fa entre alumnes de 2n i 4t de secundària, 2n de batxillerat i de 
cicles formatius de grau mig. És una enquesta de factors de risc; la primera es va fer l’any 
1987 i es repeteix cada 4 o 5 anys. Permet monitorar el que està passant amb les conductes 
de l’estat de salut i els determinants de la salut en aquesta població. El treball de camp 
d’aquesta enquesta es va fer al 2021 i la mostra es va fer entre 3000 persones. Respecte a 
la pregunta sobre com consideres el teu estat de salut, no hi ha diferència entre l’anterior 
enquesta del 2016, la majoria de nois i noies considera que el seu estat de salut és bo. Les 
tres quartes parts considera que tenen bones relacions familiars i escolars. En general es veu 
que l’estat de salut és pitjor entre les noies, això també passa entre la població adulta. 
L’estat de salut és pitjor entre les persones que viuen en territoris més desfavorits. 
El que es veu en l’enquesta de salut dels i les adolescents és una tendència a nivell mundial 
que l’estat de salut mental empitjora i això està relacionat fonamentalment amb la 
pandèmia. Ha sigut una situació dura per a tothom i especialment per les persones més 
joves i més grans. Hi ha més noies que nois que diuen tenir malestar emocional. Hi ha un 
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16% de noies que diuen que se senten sovint soles, sobretot en els barris més desfavorits. 
Un resultat que també preocupant és la insatisfacció amb el propi cos, on també trobem una 
proporció alta de nois insatisfets; en bona part està relacionat per la pressió social. 
En relació a la sexualitat ha hagut un canvi important respecte al que passava fa cinc anys, 
ha augmentat la proporció de noies que diuen sentir-se atretes per nois i noies. Ha disminuït 
el nombre de noies que diuen sentir-se atretes per persones de l’altre sexe. 
La principal causa de discriminació en els dos sexes és per la imatge corporal, més freqüent 
en els barris més desfavorits. En les noies la segona causa de discriminació és per raó de 
sexe i en els nois per l’ètnia. 
En quant a violència veiem que l’assetjament sexual es dóna més entre noies i aquest 
assetjament augmenta a mida que augmenta l’edat de la noia. Assetjament sexual es 
defineix quan en algun moment de la teva vida has patit algun comportament de naturalesa 
sexual, sigui físic, psicològic o emocional. 
El maltractament per part de la parella augmenta en 6 punts en les noies en relació a 
l’anterior enquesta. Els nois també manifesten haver patit maltractament per part de la 
parella. També hi ha un augment entre les noies que diuen haver patit maltractament per 
internet. 
Respecte a la salut ambiental es detecta una alta conscienciació per part dels nois i noies pel 
canvi climàtic i preocupació pels efectes negatius que pot tenir en la nostra vida. La 
preocupació és més alta entre les noies i els barris més afavorits. 
En relació a l’entorn físic i la mobilitat es queixen de que hi ha molt soroll i poc verd. Aquesta 
percepció és més alta en els barris més afavorits. 
Respecte a les conductes relacionades amb la salut, en general el consum d’alcohol i 
cànnabis sembla que s’estabilitza, fins i tot baixa sobretot en nois i el consum de tabac està 
estable. 
En aquesta enquesta s’han introduït preguntes sobre el joc amb diners i es detecta que 
s’incrementen les apostes. És més freqüent en nois i no té res a veure el nivell adquisitiu. Un 
6% dels nois declara fer un joc problemàtic, tenen la necessitat de mentir a la gent que 
l’envolta sobre si juga o no i manifesten la necessitat de jugar més i amb més diners. 

Punt 5. Retorn Taula de Salut Mental del Districte. 
La Mariona Estrada, de l’empresa Spora, explica que una vegada a l’any la Taula de Salut 
Mental del Districte fa el retorn del que han fet al Consell de Salut del Districte. La Taula és 
un espai tècnic on es plantegen objectius i accions. No és un espai polític ni participa la 
ciutadania. A la Taula hi ha un nucli impulsor amb entitats que treballen la salut mental, 
representants de les diferents administracions, com l’Agència de Salut Pública o el Consorci, 
entitats comunitàries com AREP i serveis relacionats amb la salut mental com poden ser els 
CAPs i després hi ha comissions de treball que marquen objectius comunitaris on participen 
serveis. 
Al llarg del 2021 la taula ha tancat 5 projectes, hi havia 6 d’actius, s’ha elaborat un informe, 
s’han fet accions de coneixement i informació de programes i serveis i s’ha fet difusió 
d’activitats i serveis a través de correu electrònic. 
En José Rodríguez, de l’Assoc. AREP, presenta el mapatge de recursos de salut mental per a 
joves i infants. L’origen del projecte està a la Taula de Salut Mental de Sant Martí on es va 
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detectar la necessitat d’articular una millora en la coordinació entre entitats i serveis que 
treballen la salut mental per infants i joves. Entesa la salut mental amb una mirada amplia 
més enllà del diagnòstic clínic. Els objectius del projecte és elaborar un document que reculli 
tots els recursos i crear un espai de trobada entre els diferents serveis perquè es puguin 
conèixer i facilitar les derivacions. El resultat del grup de treball ha estat l’elaboració d’un 
document que recull tots els recursos del Districte que treballen en salut mental. 
Valoren la Taula positivament ja que els hi ha permès conèixer i donar-se a conèixer i que es 
coneguin els serveis específics adreçats a joves i famílies, i també ha promogut la 
participació en grups i espais de treball específics. La Taula valora que és un espai de 
referència per a les entitats i el fet de tenir el suport de professionals aporten una estructura 
i una metodologia que facilita les dinàmiques. 
Pel que fa al projecte d’atenció a les famílies durant la pandèmia les diferents entitats i 
serveis van compartir com treballaven amb les famílies i les estratègies que feien servir quan 
no hi havia atenció directa com trucades i correus. En el cas del projecte d’atenció al suïcidi 
es van programar 4 xerrades d’informació i prevenció del suïcidi. 
El projecte més gran que han fet és la formació de la interculturalitat. Al 2022 han fet la 
formació per als i les professionals del Districte. 

Punt 6. Torn obert de paraules. 
La Sra. Ana Maria Andrés, de la Coordinadora de Farmacèutics del Districte de Sant Martí, 
demana que quan les persones parlin es presentin i diguin a quin col·lectiu representa. 
El Sr. Josep Vallhonesta, de l'AV del Poblenou i membre de la Coordinadora de les AVV del 
districte, planteja els següents temes: 
- No accepten l’acta de la darrera sessió del Consell perquè no la consideren representativa 

del que s’hi va dir. 
- Diu que no s’ha explicat res del nou reglament i els agradaria saber com s’adapta als 

reglaments de participació sectorial. Encara que l’Ajuntament de Barcelona intenti aprovar 
un bon reglament participatiu, si no hi ha voluntat, la cosa no funcionarà. 

- Les actes s’han de publicar, acceptar les esmenes i votar si s’accepta o no. 
- No es pot fer una reunió de participació ciutadana a les 17.30 h. Si no s’ha parlat en la 

Comissió de Seguiment, qui ha decidit l’horari? 
- No li ha quedat clar el tema de la vicepresidència si s’aprova avui o no, si es presenta o 

no. Entén que no s’aprova, simplement es presenta. Enumera les entitats que recolzen 
aquesta candidatura. No sap perquè no s’aprova avui si no hi ha cap altra candidatura. 

- El CAP de la Llacuna està als papers de la Generalitat des del 2008 o 2010. És molt de 
temps i la gent que no vivia al carrer Bolívia dubtava que allà s’hagués fet un CAP. 
S’hauria de posar en marxa abans del 2024. 

- No li sembla bé que s’hagin de fer les intervencions al final perquè així s’asseguren que la 
Taula pot intervenir però als i les participants potser no tenen prou temps, s’ha de discutir 
en el proper Consell. 

- No els agrada com funciona el Consell perquè no és participatiu; a veure com es pot fer 
perquè ho sigui. 

El Sr. Miguel Romero de l’Associació de Veïns i Veïnes La Pau, planteja els següents temes: 



Resum d'Acords del Consell de Salut del Districte de Sant Martí Pàg. 6 

 

 

- Sobre el CAP La Pau fa quatre mesos la Sra. Cabanas va informar el veïnat i l’Assoc. de 
Veïns i Veïnes que s’havia aconseguit la cessió de l’espai. Quatre mesos després la 
informació segueix sent la mateixa. Estan amoïnats i amoïnades perquè no hi ha recursos 
econòmics per començar les obres. Vol saber si hi ha notícies noves al respecte. Segons la 
presentació d’avui està definit el pla funcional i el conveni de cessió d’espais. Si aquests 
documents són públics li agradaria poder tenir-los. Li agradaria saber quan estarà 
redactat el projecte tècnic. Seguiran lluitant perquè tornin especialitzats mèdiques com 
pediatria. 

- Referent a l’enquesta FRESC li sorprenen algunes dades. Li agradaria veure la diferència 
entre barris. 

- Referent a la salut mental no hi ha dades de persones en tractament per valorar si 
l’evolució es positiva o no. Com es planteja la salut mental per franges d’edat? 

L’Eva González de l’Assoc. de Veïns i Veïnes de Provençals de la Verneda: 
- A partir de l’enquesta FRESC es planteja algun pla d’acció? Algun recurs a nivell de salut 

perquè aquesta població jove pugui accedir? 
- Sobre la presentació del mapeig de la Taula de Salut Mental, vol saber si es pot tenir 

informació del mapeig perquè els ciutadans ho coneguin i quin és el circuit de derivació. 
- L’Antonia Bigordà, de l’Assoc. de Veïns i Veïnes Clot – Camp de l’Arpa. 
- Vol posar en el nostre coneixement que fa uns dies van tenir una xerrada amb la gerent 

de l’Hospital del Mar i li va sorprendre que tenia que anar el conseller i no hi era. 
- Uns quants companys de les associacions de Veïns i Veïnes de Sant Martí van a recollir 

signatures a la porta de l’hospital per una ILP a nivell estatal per revertir les retallades, 
han rebut comentaris que no els hi ha agradat. Un dia els van fer fora perquè aquell no 
era el lloc adequat. 

- Quan van parlar amb la gerent de l’hospital els va dir que havien rebut quantitat de 
donacions de particulars i empreses. Li sembla molt inadequat que la Fundació d’Amics de 
l’hospital del Mar es posi a pidolar a les portes de l’hospital quan diuen que tenen tants 
diners. S’hauria de posar una mica d’ordre. 

El Rubèn Parada, de la Verneda Alta: 
- És la primera vegada que ve a un Consell, però no sap a que venia i encara no ho sap. 
- Sobre l’informe FRESC que es va publicar al mes de març a la premsa ja el van estudiar 

en el seu moment. 
- Del CAP La Pau el que els interessa és el tema de la inversió que ja es va publicar. 
- Presenten una Taula en què no es pot participar; per això no entenen que és el que fan 

ells i elles al Consell. Ho diu en el millor dels sentits, no és una crítica. El president li 
respon que això no és una Taula, és un Consell i que si la seva entitat és membre del 
Consell està convidada a participar. El Sr. Parada diu que és un tema de concepte, la 
competència és de la Generalitat, la informació que s’ha donat és important però ja la 
tenien d’altres Consells, com el de barri, o publicat a premsa. A la Taula de Salut Mental 
ells i elles no poden participar perquè és una taula tècnica i ells i elles només són oients i 
per tant com a concepte no entén que fan al Consell. 

El Joan Vidal, de l’Assoc. Veïnal Provençals Mar: 
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- Com que ja s’han aprovat les normes de participació ciutadana que regula tots els consells 
seria convenient començar de nou i aplicar les normes. Potser es clarificarien bastantes 
coses de les que hi ha molts dubtes. S’ha de veure com està fet el reglament i com afecta 
els Consells. Fins ara no hi havia aquesta regulació ara ja està vigent i s’hauria d’aplicar. 

La Sra. Rosa M. Garcia, de l’Assoc. de Veïns del Parc: 
- Li és més fàcil seguir el Consell per internet. Entre que la lletra del PowerPoint es veu 

petita i els colors són fluixos li és difícil d’entendre. Pensa que el que parla ho hauria de 
fer d’una manera més propera, ja que llegeix la presentació i li és complicat d’assimilar 
totes les dades. Es podria donar el PowerPoint al principi perquè sigui més fàcil de seguir. 

El Sr. Miguel Romero, de l’Assoc. Veïnal Barri La Pau, vol respondre al Ruben Parada en 
referència al seu paper en el Consell. Ell espera que el Consell traslladi informació des de 
l’administració cap el veïnat i que sigui un òrgan democràtic on es tingui en compte l’opinió 
de les veïnes i veïns, on es puguin traslladar les necessitats i qüestionar a l’administració de 
manera general. Manifesta que avui no li ha agradat com ha començat el Consell perquè 
afavoreix poc les preguntes i respostes. Si un dia veu que no serveix per rebre informació i 
animar a qüestionar a l’administració llavors si que per a ell no tindria sentit. 
Es passa a donar resposta a les preguntes plantejades: 
- La Sra. Mariona Estrada: 

o La Taula de Salut Mental aprofita els Consells de Salut per passar comptes del que 
han fet al llarg de l’any anterior. 
o La seva és una taula tècnica on participen professionals en sentit ampli, no només 
professionals de la psicologia sinó serveis educatius, serveis socials, etc. El seu objectiu és 
millorar la coordinació i el treball entre els serveis i les entitats. 
o El mapatge està publicat al web del Districte de Sant Martí. Hi ha un apartat que posa 
salut mental de Sant Martí. En aquest informe hi ha la descripció de cada un dels serveis, 
el recursos i el circuit de derivació. Tota la memòria del 2021 està publicada. 
o En resposta a la pregunta que es trobaven a faltar dades, diu que l’objectiu de la 
taula de salut mental és millorar la coordinació entre serveis. 
o Durant la pandèmia en que no es podia atendre a les famílies amb fills o filles amb 
diagnòstic de salut mental es va crear una comissió on les entitats compartien de quina 
manera gestionaven l’atenció, a través de videoconferències, trucades, etc. Aquest és un 
coneixement compartit entre professionals i no està compartit amb la resta. 

- La Sra. Marta Cabanas: 
o Al CAP La Pau van sobre calendari. Entre juny-desembre es redactarà el projecte. 
S’ha de demanar el permís d’obres, un cop el tinguin començaran les obres al 2023. Sobre 
el tema de finançament, aquesta setmana s’ha publicat el pla d’inversions als CAPs de 
Catalunya. El CAP La Pau té aprovat un pressupost d’un milió i poc. 
o El CAP Besòs també està pressupostat, està dintre de l’acord de govern i tirarà 
endavant. Altres infraestructures que costin molts diners ja es veurà com es van 
aconseguint. Sempre que hi hagi pressupost es tiraran endavant els equipaments. 
o CAP La Llacuna: hi ha un document entre la Generalitat i l’Ajuntament on es fa la 
previsió d’equipament de salut. Aquest CAP fa temps que existeix i ara arriben els diners. 
Està construït i només falta fer l’interior. És un dels CAPs que està pressupostat tirar 
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endavant en el període 2022-2024. Els tempos no són sempre els que volem però 
l’assistència sanitària hi és. Hi ha un equip d’atenció primària que dóna cobertura a tota la 
població del CAP La Llacuna al CAP Vila Olímpica en dos punts assistencials diferents. 

- La Sra. Lucia Artazcoz: 
o Quan es parla de problemes de salut pública en general són més freqüents entre les 
persones que tenen menys recursos. Les persones amb més recursos tenen millors 
condicions de vida i això fa que tinguin millor estat de salut. En el FRESC s’ha utilitzat la 
renda com a manera de mesurar, basat en la renda mitjana de la família. Quasi tots els 
problemes de salut analitzats es troben en barris més desfavorits. 
o Els resultats de les enquestes serveixen per desenvolupar intervencions. En aquesta 
ciutat es fan enquestes a persones adultes i joves des dels anys 80. En aquesta primera 
enquesta ja es va detectar quins col·lectius estan millor o pitjor i aquí es decideixen coses 
a fer. Per exemple, els programes de salut pública que més impacte podrien estar tenint 
ara és Barcelona salut als barris. És un programa de salut comunitària que va començar al 
2008, en el que treballen diversos sectors dels barris. Es treballa en els 26 barris més 
desfavorits de la ciutat perquè són els que més ho necessiten i és on s’han de fer més 
intervencions. Les intervencions són participades, no es necessita assessoria tècnica 
mèdica. Els veïns i veïnes saben molt més que els tècnics/ques sobre com es viu a cada 
barri i poden ajudar a interpretar resultats. Es necessiten bons serveis sanitaris però la 
salut depèn de les condicions de vida de les persones. A Barcelona es fan intervencions 
als barris, des dels més petits i petites i les famílies fins a les persones més grans i es 
decideix sobre que intervenir. Per exemple, problemes importants com la solitud de les 
persones grans, els riscos d’exclusió social, els problemes dels joves que estan en una 
precarietat absoluta i manca d’expectatives. Moltes vegades s’intenta intervenir amb 
estratègies comunitàries amb bona fe però és important saber si això ha valgut la pena. 
o Sobre l’informe del FRESC del març, el va presentar a l’Ajuntament i va informar. 
Aquest és un Consell de Salut, es tracta de que sigui participatiu, aquí tothom sap, és una 
persona experta del que sap, els veïns i veïnes sabeu millor que nosaltres quines coses es 
poden millorar. La situació sanitària és molt greu i ha anat empitjorant des del 2008. El 
problema de la salut mental detectat tant en adults com en joves no es resoldrà 
augmentant el nombre de psicòlegs/gues i psiquiatres perquè el problema entre el jovent 
és la solitud, la distància i altres coses que arrosseguem d’abans de la pandèmia. En el 
FRESC no està recollit que el 40% de noies i noies de 12 a 19 anys tenen por que els seus 
pares perdin la feina o que alguna persona estimada mori per la Covid. Això, entre altres 
coses, està relacionat amb la salut mental. Per tant, no només s’han de millorar els 
recursos sanitaris s’ha de millorar la societat en temes d’habitatge, treball, educació i 
aquest és un lloc on podríem parlar del dia a dia. 

- El Sr. president. 
o La intervenció de la Lucia Artazcoz dóna resposta al que és un Consell de Salut. Està 
bé que parlem de participació, conceptes de democràcia, del nou reglament però és un 
Consell de Salut i s’ha de parlar de salut. En aquest espai s’han d’expressar els problemes 
de salut dels veïns i les veïnes perquè aquests professionals ho puguin recollir i plasmar 
allà on calgui i sigui útil. 
o Per poder posar una parada al carrer s’ha de demanar permís al districte. A través de 
l’OAC s’ha d’omplir una instància especificant el dia, hora i lloc de l’activitat que es vol fer. 
Referent a l’assistència a la presentació de les obres de l’Hospital del Mar, jo tinc una 
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activitat professional que m’impedia poder assistir a la presentació i vaig excusar la meva 
assistència. 
o Senyor Joan Vidal, vostè ha arribat tard però ja he dit al principi que s’havia aprovat 
el reglament de participació i que s’està treballant en un nou reglament pel Consell de 
Salut, esperem que en el proper Consell es pugui presentar en ferm. En quant al tema 
d’horari en aquesta taula som 5 professionals, tècnics, tècniques, tota una sèrie de 
persones que a part del que estem fent aquí hem de conciliar el nostre horari. L’horari del 
Consell es va aprovar a la Comissió de de Seguiment. 

- El Sr. Josep Vallhonesta: 
o Està totalment d’acord amb la intervenció de la Sra. Artazcoz però el funcionament 
d’aquest Consell no permet el tipus d’actuacions que explicava la Lucia. L’altre dia va estar 
al Maresme i li van explicar una activitat molt maca d’un grup de dones que afavorien que 
a les tardes les mares sortissin a la plaça i es relacionessin entre elles i trenquessin 
l’aïllament que ha produït la covid. Aquestes coses s’han de poder explicar en el Consell 
però cal que els veïns i les veïnes tinguin més veu en el Consell. 
o El problema que tenen no és tant de divergències amb les administracions i temes de 
salut sinó amb la relació entre els veïns i veïnes i institucions de govern. Tampoc estan 
d’acord amb l’horari del Consell, entenen que hi ha dos sectors amb horaris diferenciats 
els dels professionals i els dels veïns i veïnes. Es pot donar el cas que la futura 
vicepresidenta no pugui assistir al Consell perquè l’horari no sigui compatible. 
o Perquè l’actuació del CAP La Llacuna serà 2022-2024? Els agradaria que amb la 
queixa aquí fos suficient. 

La Sra. Cabanas respon en relació a la pregunta del CAP Llacuna, el pressupost d’inversions 
és pel 2022-2024, això vol dir que en aquest període es durà a terme. Hi ha diversos factors 
com el pressupostos, la planificació i recursos sanitaris que fa que les obres no portin el 
ritme que ens agradaria. 
El president del Consell diu al Sr. Josep Vallhonesta que s’està treballant per recollir la 
informació de les diferents taules de salut del districte. En aquestes taules és recullen 
necessitats, iniciatives, etc. que han d’ajudar a millorar la qualitat de vida. Són llocs on els 
veïns i veïnes poden participar i és un altre punt d’intercanvi d’iniciatives. 
El Sr. Vallhonesta coneix les Taules de Salut, va participar en la del Maresme. Insisteix en 
que no s’ha dit que passa amb la vicepresidència. 
El Sr. president li diu que primer s’ha de tancar el nou reglament, la candidatura està aquí i 
esperem que en el proper Consell es pugui aprovar. 
La Sra. Rosa M. Garcia de l'AV del Par diu que ells tenen informació dels veïns i veïnes i la 
podrien donar però la situació creada en el Consell no és propera i la sensació que té és que 
no estan per escoltar el que ells/es expliquin. La queixa és que el seu barri ha d’anar a tres 
CAPs diferents, per fer-se proves triguen molt i tot funciona molt poc a poc. Per parlar de la 
problemàtica de la gent del barri necessitarien un espai i un feeling diferent. Estructurant la 
reunió d’aquesta manera no dona peu a que ells s’obrin. 
El president diu que no està d’acord en que digui que hi ha una barrera. Com a representant 
del districte ha anat a reunions amb veïns i veïnes i ha intentat ser el més proper possible. 
Ha donat peu a que sigui tot el més participatiu possible. S’està treballant perquè aquest 
sigui un espai plural i de participació. 
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El Sr. Miguel Romero, pregunta si el nou reglament vindrà aprovat pel Consell del Districte i 
vindrà totalment definit o els veïns i veïnes podran dir si hi estan d’acord o no. També li 
agradaria poder llegir el document. 
El president demana a la Sra. Pili Moros si el pot ajudar en aquest punt. La Sra. Pili Moros 
diu que estem en un moment d’impàs en que s’estan renovant els reglaments sectorials i 
encara no es té el reglament. Es necessitava un marc conceptual, primer s’ha hagut de fer el 
reglament del Consell Ciutadà, on intervé l’àrea de participació qui ho valida i d’aquí baixa 
cap als districtes, on cada un dels òrgans s’hauran d’adaptar. Quan ho validi i aprovi la 
Comissió de Govern es presentarà a cada un dels consells on es podran fer aportacions. 
El Sr. Miguel Romero insisteix en que no li queda clar si podran fer alguna aportació. 
El president li contesta que la Sra. Moros ja ha dit que una vegada aprovat per la Comissió 
del Govern del districte es passarà als consells perquè les persones membres facin les 
aportacions que considerin. 
La Pili Moros diu que la resposta definitiva no la tenim perquè no tenim el reglament. 
La Sra. Antonia Bigordà diu que amb aquesta explicació sembla com si la figura del 
vicepresident quedés suprimida. Referent al comentari de la Sra. Marta Cabanas de que no 
es troben professionals sanitaris, diu que és a conseqüència dels sous i les males condicions 
de treball que fa que marxin a treballar a l’estranger. En relació als permisos per demanar 
signatures creu que fa molts anys que els permisos estan demanats i són correctes, des del 
districte s’han de donar facilitats. 
El Sr. Ruben Parada ressalta que li ha agradat molt la intervenció de la Sra. Artazcoz i vol 
criticar que les institucions fan plans de salut però pensa que no compten amb ells ni 
coneixen la realitat del barri. S’aporten recursos als que la gent no acudeix. Vinculat al 
FRESC, a la Verneda no hi ha res d’oci per a joves i les coses que posen no funcionen. 
La Sra. Altarcoz està totalment d’acord amb ell. El tema no es portar les coses fetes i dir què 
en penseu, el primer és dir quins problemes teniu i discutim-los perquè el que funciona al 
Besòs no funciona a les Corts. S’ha de veure la idiosincràsia de cada lloc. De vegades hi ha 
molts recursos als barris però estan descoordinats, es repeteixen coses que no estem segurs 
si funcionen o no. Ens ho hem de qüestionar tot perquè el món canvia. 
L’Eva González agraeix les intervencions i vol que entre tothom es trobi un punt de 
col·laboració i que el Consell pugui ser un espai on poder expressar les necessitats del veïnat 
i com l’administració pot donar resposta a aquestes necessitats. S’han de buscar estratègies 
per col·laborar. El tema de la participació és prioritari per arribar a una comunicació clara. 
El Sr. Vallhonesta diu que pensem com ha de ser el proper Consell, on ha de quedar clar el 
nou reglament que s’ha de poder adaptar a les peculiaritats del nostre districte i l’elecció de 
la vicepresidenta. 
El president dóna les gràcies a tothom per les seves intervencions. 

Dolors Pedemonte 
Secretaria del Consell de Salut del Districte de Sant Martí 
Barcelona, 5 de juliol de 2022 


