
Reunió d’associacions i entitats del districte de Gràcia pel tema de salut i sanitat 

El divendres 2 de març ens hem reunit varies entitats del districte de Gràcia per parlar 
dels temes referents a la salut i al sistema sanitari dels ciutadans del districte. 

S’informa sobre la composició i funcions del Consell de Salut del districte i la seva 
poca representativitat del teixit social i de ciutadans (entitats cíviques, associacions 
veïnals, etc.), es comenta que aquest Consell pot ser un instrument més d’informació, 
coordinació, participació real  i acció dels ciutadans amb l’administració, instruments 
molt necessaris en aquest moment de “retallades” i posta en perill de la qualitat de 
serveis públics com la sanitat. 

Els assistents aporten les seves visions i demandes sobre el tema que podem 
concretar en: 

1.Demanar que es reuneixi el Consell de Salut del districte i que es convoqui altre cop 
a totes les entitats cíviques i associacions representatives del teixit social del districte, 
ja que segons alguna entitat ja s’ha demanat per escrit que el Consell tracti algun tema 
específic de salut (contaminació atmosfèrica al districte). 

2.Demanar entrevista al Consorci Sanitari de Barcelona per tractar els temes pendents 
i compromesos en la reunió de cinc associacions veïnals amb el CSB del passat 18 de 
juliol de 2011, compromís reiterat per part del director del Consorci en el darrer Consell 
de Salut del districte: 

• El servei d’urgències de l’hospital de l’Esperança organitzat com a CUAP i 
organització de les urgències al districte. 

• Programa d’atenció al malalt crònic complex al districte de Gràcia, amb 
participació veïnal. 

• Definició de la cartera de serveis de Salut Comunitària d’Atenció Primària i 
concreció al districte  

3.Demanar al CSB i a l’ajuntament que s’obri el servei del CAP Cibeles, que està 
acabat des de fa mesos, en el qual els veïns varem participar en la col·locació de la 
primera pedra i que representarà una notable millora pels treballadors i ciutadans que 
utilitzen el CAP de Pare Claret. 

 

Barcelona, 02 de març de 2012 


