
 

 

 

 

Una jornada a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona reuneix professionals i entitats de diferents 

àmbits d’atenció a la salut de les persones 

BARCELONA SOTMET A REVISIÓ LES MILLORES IMPLANTADES EN SALUT 

MENTAL, SALUT COMUNITÀRIA I EN INFORMACIÓ EN EL MARC DEL PLA 

DE SALUT 2016-2020 

Avui, dijous 24 de maig de 2018, s’ha celebrat a Barcelona la Jornada del Pla de Salut 2016-2020, 

centrada a revisar i actualitzar la tasca duta a terme i els resultats obtinguts en tres de les 10 

actuacions estratègiques desplegades per a implementar les directrius del Pla. Les 10 línies 

centrals tenen com a objectiu principal lluitar contra les desigualtats, i abasten àmbits com ara 

la salut mental, les addiccions, la violència masclista, la salut laboral, infants, gent gran i altres. 

Per això, la sessió de treball s’ha enfocat a analitzar tres d’aquests àmbits: la salut comunitària, 

la salut mental, i l’ús de la informació per a  l’acció. 

La prevenció i atenció a la salut mental i les addicions és una de les prioritats per al Departament 

de Salut pel conjunt de Catalunya, i així es recull a les Estratègies de salut mental i addiccions 

2017-2020. En el cas de la ciutat de Barcelona, es compta amb un Pla de Salut Mental, 2016-

2022, que constitueix una estratègia transversal amb implicació de diverses àrees com ara 

habitatge o promoció econòmica, entre altres.  

A la Jornada del Pla de Salut s’ha vist com els tractaments hospitalaris d’algunes patologies de 

salut mental han evolucionat per a traslladar al domicili l’atenció a les cures, i com aquesta 

atenció a casa facilita gestionar l’entorn de la persona i permet que aquesta prengui confiança i 

protagonisme sobre el seu procés. Aquí específicament s’ha donat veu a la Xarxa de Suport a les 

Famílies Cuidadores. Des dels equips implicats s’ha afirmat que aquest model funciona, ha reduït 

ingressos hospitalaris per patologies mentals i convé ara fer-ne un seguiment. 

En la jornada s’ha posat de manifest també com s’està millorant l’ús de la informació, no només 

en el pla assistencial –que inclou els serveis sanitaris i socials en coordinació- sinó també en la 

tasca de monitoritzar la salut de la ciutadania i les desigualtats existents. En aquest sentit, s’han 

presentat les primeres activitats de l’Observatori dels Impactes en Salut i Qualitat de Vida de les 

Polítiques Municipals, que avalua i fa vigilància de l’estat de salut de la ciutadania. 

En tercer lloc, i des de l’àmbit de la salut comunitària de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, 

s’ha explicat com la ciutat ha incorporat adolescents i infants als diagnòstics de salut que es fan 

als barris, en concret a la Teixonera, Poble Sec i Sant Genís dels Agudells. En la mateixa taula, 

per part del programa de Salut Sexual i Reproductiva en Dones Immigrades i Autòctones, s’ha 

explicat com els barris on s’ha implantat assoleixen una baixada més rellevant en embaràs 

adolescent. 

En l’impuls a la convocatòria d’aquesta jornada hi ha pres part el Departament de Salut,  

l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de la 

ciutat. 



Un instrument clau per a la ciutadania 

El Pla de salut de Catalunya 2016-2020 és l’instrument de referència del Departament de Salut 

per a totes les actuacions públiques en matèria de salut, destinades a millorar la salut i la qualitat 

de vida de la població, orientades a reforçar el sistema sanitari català universal, públic i equitatiu, 

i amb una nova aposta per a la reducció de les desigualtats socials en salut. El Pla de salut està 

guiant les actuacions en salut aquests anys, i té com a principis bàsics la garantia d’un sistema 

sanitari públic, universal, just i centrat en la persona. En aquest sentit, s’està impulsant una  

Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària (ENAPISC) fonamentada en el 

concepte integral de salut, que inclou els seus determinants socials, i que la consolidi com a l’eix 

vertebrador del sistema públic de salut i social, contribuint a resoldre les necessitats de salut de 

les persones, de la proximitat a la realitat del seu entorn. Per això el Departament de Salut ha 

aplicat una primera mesura de reforç de l’atenció primària i comunitària, que consisteix en la 

implantació d’un nou model d’assignació de recursos per combatre les desigualtats en salut de 

la població.  

A Barcelona, mentrestant, es disposa d’un pla específic de salut que incorpora i desplega una 

desena de línies addicionals per a la ciutat. Es tracta d’actuacions dissenyades d’acord amb el 

Pla d’Acció Municipal de Barcelona i que són en plena fase d’implementació. Aquestes línies 

específiques aborden les desigualtats socials en salut prioritzant les actuacions en grups de 

població i territoris més vulnerables, les intervencions comunitàries i interdepartamentals, i es 

fan efectives en àrees prioritàries per l’Ajuntament com la salut mental, sexual, ambiental o 

laboral. 

Entre els projectes convertits en realitat aquests darrers anys hi ha l’extensió del programa 

Barcelona Salut als Barris, la promoció d’inversions per optimitzar serveis sanitaris públics, 

l’impuls al reconeixement i suport de les famílies cuidadores i la posada en marxa d’un nou Pla 

de Drogues de Barcelona.    
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La Jornada s’ha celebrat a la sala d’actes de l’Hospital de Sant Pau 

 


