
REUNIÓ CONSELL MUNICIPAL DE SALUT 
 
Acta 1/2018 
 
Data: 03/12/2018 
 
Assistents: Ester Ibáñez  (Agència de Salut Pública) 
 Ricard Tomàs (Aigües de Manresa) 
 Fina Rovira i Ma Rosa Riera (Associació Familiars Alzheimer) 

Toni Erro (Federació AVV Manresa) 
Montse Vila (Col·legi oficial infermeres i infermers-delegació Bages) 
Eva Clapés (Col·legi oficial de treball social-delegació Manresa) 
Josefina Ibars (ICS) 
Carles Perarnau (Associació caminant plegats en el dol) 
Teresa Sabater (CatSalut) 
Montse Vila (Col·legi Oficial Infermeres i Infermers) 
Laura Lopez (Associació de celíacs del Bages) 
Carlota Riera (Fundació Universitària del Bages) 
Ferran Sarrió (Creu Roja) 
Anna Puigdellívol (Associació Salut Mental Bages) 
M.Mercè Rosich (Ajuntament) 

 
Absents justificats:  Montserrat Mestres (Ajuntament) 
   Marta Vilanova (AMASPUB) 
 
 Secretària: Elisenda Solsona (Ajuntament) 
 
A la sala de reunions de la planta baixa de l’Edifici Infants, el dia 3 de desembre 
de 2018, a les 18.45 hores, es reuneix el Consell Municipal de Salut, per tractar 
els assumptes inclosos a l’ordre del dia que tot seguit es detalla. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat sense que en calgui lectura prèvia perquè s’ha adjuntat 
una còpia en la convocatòria i tots els membres en coneixen el contingut. 
 
 
2. PLA DE SALUT 
 
La Sra. Rosich informa que el Pla ja està elaborat i algunes de les accions 
previstes ja s’han iniciat. Ha estat un procés molt transversal en el que han 
participat diversos sectors de la població i que s’ha tingut molt en compte la 
realitat de la ciutat. 
La Sra. Riera manifesta que el procés d’elaboració del Pla ha estat molt 
satisfactori i que el resultat final creu que reflexa molt bé la realitat del municipi. 
Explica que per donar continuïtat a tot el projecte des de la FUB s’està 
treballant en l’elaboració d’una enquesta adreçada a joves de 2on, 4rt d’ESO i 
1er de Bat de tot Manresa i de la Catalunya Central referent a hàbits de salut 
que està previst fer-la cada dos anys i tenir uns resultats al llarg dels anys, en 
aquest projecte també hi col·labora l’ajuntament i la Diputació 
S’acorda passar per correu electrònic a tots el membres l’enllaç a la web 
municipal on hi ha penjat el pla de salut per si interessa consultar-lo. 
 
 
 



3. RESULTAT DEL CENS DE COLOMS 
 
La Sra. Rosich informa que des d’una associació de protectores es va atorgar 
un premi negatiu a l’ajuntament per la gestió de coloms que s’estava realitzant i 
que ella va anar a recollir aquest premi. També explica que actualment a la 
ciutat hi ha diverses gàbies de captura per fer el control de l’excessiva població 
que hi ha i que aquestes gàbies han sofert totes desperfectes ocasionats per 
desconeguts els quals han realitzat pintades amb insults, han trencat part dels 
elements de les gàbies i les portes d’accés. 
 
Es fa un presentació dels resultats de l’estudi de cens de la població urbana de 
coloms realitzat per una consultoria ambiental en el qual s’arriba a les següents 
conclusions: 

• La població estimada de coloms a la ciutat és de 3.672 a 4.760 
• El nombre de coloms s’ha mantingut estable en el temps 
• La població té unes bones condicions físiques i poques malalties 
• Les poblacions formen grups i aquests tenen poca mobilitat 
• En els barris de Valldaura i Barri Antic hi ha una densitat alta de coloms 
• Presència de tudó i tórtora turca que cal tenir en compte 

 
El Sr. Perarnau manifesta l’efecte negatiu que tenen les cases abandonades en 
les quals s’instal·len les colònies de coloms i creu que caldria incidir en aquesta 
qüestió i requerir els propietaris per tal que hi posin mesures. 
El Sr. Erro diu que la problemàtica a la ciutat és molt important i que cal seguir 
intervenint, també en alguns barris en els quals no s’ha intervingut mai però 
que també tenen problemes. 
 
4. PROJECTES 2019 
 
Es fa una presentació dels projectes previstos pel departament de sanitat per 
l’any 2019, entre els quals destaquen el seguiment de la taula de salut mental 
creada l’any passat, els projectes de prevenció en drogodependències “Àngels 
de Nit” i Entorn sense fum”, l’impuls de l’observatori de salut, projectes de 
seguretat alimentària, zoonosi i sanitat ambiental. 
 
La Sra. Riera informa que existeixen uns grups d’intervenció en temes d’oci 
nocturn anomenats “noctàmbuls” i “perifèrics” que ja estan treballant des de fa 
temps en aquest tipus d’intervencions i tenen línies de finançament , i proposa 
coordinar-nos per trobar una forma de col·laboració conjunta. 
 
La Sra. Ibáñez creu que seria convenient intervenir en les terrasses pel tema 
del tabac ja que actualment la majoria no compleixen amb els requisits legals. 
La Sra. Rosich manifesta la inquietud pel tema del cànnabis ja que actualment 
no està regulat els indrets on es poden ubicar els locals. Tot i això es considera 
que seria interessant ja que actualment ja s’està consumint al carrer i 
principalment a l’exterior dels centres educatius i almenys en locals aquests 
estarien controlats i tancats. Actualment hi ha a la ciutat 3 clubs autoritzats i 2 
més que s’instal·laran. 
El Sr.Sarrió manifesta que també s’ha de tenir en compte que hi ha molts bars 
on es ven alcohol i que això també s’hauria de controlar. 
 
La Sra. Sabater demana si amb el tema de la tinença responsable d’animals 
s’ha plantejat la possibilitat de fer un control mitjançant l’ADN. Es respon que es 
un projecte de difícil execució en una ciutat com Manresa per les dimensions i 
el nombre d’animals que hi ha. El Sr. Erro creu que s’hauria de començar per 



tenir tots els animals censats i xipats i a partir d’aquí es podrien fer 
intervencions efectives. 
 
 
5. PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra. Riera explica el projecte que s’està impulsant de “Manresa, ciutat 
cuidadora”, d’acompanyament al final de la vida de les persones. S’està 
treballant per part de la UCC i l’ajuntament per d’implantar-lo seguint un model 
similar al de Vic. El lideratge del projecte es va decidir que es faria per part d’un 
grup motor format per l’Ajuntament, la FUB, Althaia, ICS i Sant Andreu Salut. 
La Sra. Sabater creu que s’hauria de donar un caire més social i no tan sanitari 
al projecte ja que el grup motor és bàsicament sanitari. La Sra. Riera explica 
que cada ciutat té la pròpia idiosincràsia i que a Manresa s’ha considerat que 
per impulsar el projecte potser tenen més força les entitats i institucions 
sanitàries.  
 
La Sra. Vila explica que s’està treballant per la creació d’un grup d’infermeres 
jubilades disposades a fer voluntariats principalment en persones soles. Aquest 
és un programa que ja es realitza a Barcelona anomenat “Cap infermera sola” 
però que el model de Manresa vol ser més ampli i adreçat a qualsevol persona 
sola. De moment s’està treballant per muntar el circuit i a partir d’aquí 
començar amb les intervencions.  
La Sra. Rovira explica que des de l’asssociació d’alzheimer es va fer un estudi 
sobre les necessitats dels malalts en el qual varen col·laborar el grup 
d’infermeres jubilades i que l’experiència va ser molt positiva. 
 
El Sr. Sarrió proposa augmentar el nombre de reunions anuals del consell ja 
que aquest any tan sols se’n ha fet una i creu que aquestes haurien de ser més 
de treball i no merament informatives. La Sra. Rosich es compromet a fer-ne 
una abans de les eleccions. 
 
I com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 20 hores s’aixeca la 
reunió, de la qual s’estén la present acta, que signen presidenta i secretària, i 
que s’aprovarà o modificarà, si s’escau, en una propera sessió. 
 
 
 
 
 
 
M.Mercè Rosich Vilaró         Elisenda Solsona Serrat 

  Regidora delegada de Cohesió Social,  
  Gent Gran i Salut      Secretària 
 
 


