REUNIÓ CONSELL MUNICIPAL DE SALUT
Acta 2/2017
Data: 29/11/2017
Assistents: Ester Ibáñez (Agència de Salut Pública)
Ricard Tomàs (Aigües de Manresa)
Joan Rexach i Joan Ferrer (Associació Diabètics de Catalunya)
Fina Rovira (Associació Familiars Alzheimer)
M.Jesús Perez (Associació Espanyola contra el Càncer)
Elena Martínez (Associació l’Olivera)
Mercè Pla(Associació l’Olivera)
Enric Martí (Federació AVV Manresa)
Anna Puigdellivol i Rosa Plaixats ( Associació salut mental Bages)
Montse Vila (Col·legi oficial infermeres i infermers-delegació Bages)
Florentí Argilaga (Col·legi oficial de metges-junta del Bages)
Mercè Juvells (Col·legi oficial de treball social-delegació Manresa)
Isabel Sabrià (ICS)
José Sierra (Ajuntament)
Felip González (Ajuntament)
M.Mercè Rosich (Ajuntament)
Montserrat Mestres (Ajuntament)
Absents justificats: Carlota Riera (Fundació Universitària Bages)
Marta Vilanova (AMASPUB)
Secretària: Elisenda Solsona (Ajuntament)
A la sala de reunions de la planta baixa de l’Edifici Infants, el dia 29 de
novembre de 2017, 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.
Es fa una roda de presentacions dels assistents.
2. PLA DE SALUT
La Sra. Rosich fa una explicació del procediment que s’està seguint en
l’elaboració del pla de salut i en destaca el següent:
 En una primera part es va elaborar l’anàlisi de situació de salut i una
enquesta de percepció, els resultats del qual ja es varen explicar en el
darrer consell de salut. A partir d’aquest es varen fer diversos grups de
treball amb experts i col·lectius i se’n va extreure un DAFO (Debilitats,
Amenaces, Fortaleses i oportunitats) a partir del qual s’ha anat
treballant.
 El Pla s’ha estructurat en cinc gran objectius:
-

Una ciutat amb un estil de vida saludable

-

Una ciutat protegida sanitàriament
Una ciutat amb igualtat d’oportunitats per a una bona salut
Una ciutat que garanteixi un envelliment actiu i de qualitat
Una ciutat amb serveis de salut eficients i de qualitat

I sis eixos de treball:
-

Serveis de salut
Reptes demogràfics
Acció social
Qualitat de vida
Urbanisme i medi ambient
Treball coordinat i en xarxa

 Les properes actuacions previstes són:
- Completar les accions i definir indicadors
- Presentació de la proposta al equip de govern i incorporació
de propostes: gener 2018
- Aprovació per Ple: febrer 2018
3. PROJECTES 2018
La Sra. Rosich explica els diferents projectes que s’estan realitzant des de la
Unitat de salut en els àmbits de promoció de la salut i protecció de la salut en
els quals en destaca els següents en promoció de la salut:
 Creació d’una taula de salut mental a la ciutat
 Presentació dels resultats de l’enquesta d’hàbits de salut realitzada a
alumnes de 4rt d’ESO
 Elaboració d’un propotocol d’assetjament en contextos d’oci
 Projecte Nits Q
I en protecció de la salut:
 Pla de formació en seguretat alimentària per a manipuladors d’aliments i
consumidors
 Replantejar del mètode de control de coloms
 Nou enfoc per la Fira “Animanresa”
 Proposta d’espais d’esbarjo per a gossos
 Elaboració d’un protocol de seguiment per a centres d’estètica
4. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Argilaga manifesta que des dels CAPs s’està treballant per coordinar les
dades de salut i serveis socials en gent gran per evitar trobar persones grans
amb necessitats sense detectar. Ja s’han realitzat reunions i determinats els
referents per coordinar el treball amb CatSalut, ICS i ajuntament.
La Sra. Ibañez demana si es segueix treballant amb els “Àngels de Nit” en
prevenció. La Sra. Rosich explica que sí i que durant l’any han fet diverses
sortides a la comarca i a Manresa per festa major.

El Sr. Gonzàlez considera que és important decidir aviat la solució al problema
dels coloms i que seria convenient que mentre no es troba la solució es facin
retirar les gàbies de captura que hi ha instal·lades i que no fan cap actuació.
El Sr. Tomàs manifesta que no tan sols hi ha problemes amb els coloms sinó
també amb els ànecs al parc de l’agulla, que tot i els cartells en què es
prohibeix alimentar-los la gent no en fa cas i aquest fet provoca que el nombre
vagi augmentant. També explica els problemes amb els pescadors que tiren
productes a l’aigua.
El Sr. Martí proposa que a cada barri es creï un espai per a esbarjo de gossos
ja que creu que actualment és un problema no tenir-los. Es podrien proposar
espais des de cada associació o districte.
La Sra. Rosich manifesta que s’ha intentat més d’una vegada la creació
d’aquests espais però sempre s’han trobat amb la oposició dels veïns .
El Sr. Martí manifesta també el problema per la presència de rates al carrefour i
darrera de la residència de la Font dels Capellans. La Sra. Rosich l’informe que
els servei de control de plagues cada setmana intervé en les queixes que ens
arriben i que si en detecten tan sols han de trucar al 010 per informar del indret
i com a molt en una setmana es fa l’actuació.
El Sr. Reixach manifesta la importància de la dieta mediterrània per a la salut i
creu necessari realitzar accions per fer-ne difusió.
La Sra. Ibañez explica que existeix un projecte anomenat AMED en el qual
s’acredita els restaurants que segueixen una línia de promoció de la dieta
mediterrània i que a Manresa ja n’hi ha dos d’acreditats que són la FUB i
l’Hospital.
El Sr. Reixach demana si existeix algun estudi sobre salut a Manresa en el que
es puguin observar la distribució de malalties per barris. Des de la seva
associació els interessa. Demana poder especificar més la diagnosi de salut
per barris.
La Sra. Rosich explica que en aquesta diagnosi aquest fet no es contempla
però es tindrà en compte per futures accions.

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
Regidora delegada de Cohesió Social,
Gent Gran i Salut

Elisenda Solsona Serrat
Secretària

