
El REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT I CONSELL MUNICIPAL 
DE DROGODEPENDÈNCIES 
 
Acta 1/2019 
 
Data: 24/04/2019 
 
Assistents: Ricard Tomàs (Aigües de Manresa) 
 Fina Rovira (Associació Familiars Alzheimer) 

Toni Erro (Federació AVV Manresa) 
Montse Vila (Col·legi oficial infermeres i infermers-delegació Bages) 
Teresa Sabater (CatSalut) 
Imma Cervós (Agència de Salut Pública de Catalunya) 
Laura Plans (Col·legi oficial de metges. Junta comarcal del Bages) 
Carlota Riera (Fundació Universitària del Bages) 
Anna Puigdellívol (Associació Salut Mental Bages) 
M.Jesús Pérez (Associació espanyola contra el càncer-Junta Local 
Manresa) 
Antònia Raich (Althaia) 
Laia Majó (Althaia) 
Jaume Sanahuja (ICS) 
Pilar Puig (Althaia) 
Montse Moreno i Mònica Moya (Manresa + Gran) 
Mercè Jubells (Col·legi Oficial treballadors socials. Delegació 
Manresa Cat.Central) 
Ma. Josep Salamero (Mossos Esquadra) 
Francesc Ferrer (Associació de diabètics de la Catalunya Central) 
Maite Ribera (Asociació catalana afectats fibromiàlgia) 
Neus Garcia (Grup Municipal PSC) 
José A. Sierra Grande (Grup Municipal DM) 
M.Mercè Rosich (Ajuntament) 

 
Absents justificats:  Carles Perarnau (Caminant plegats en el dol Cat. Central) 
   Elena Martinez (L’Olivera) 
    
 
 Secretària: Montserrat Mestres i Elisenda Solsona (Ajuntament) 
 
A la sala de reunions de la planta baixa de l’Edifici Infants, el dia 24 d’abril de 
2019, a les 18.35 hores, es reuneix el Consell Municipal de Salut i el Consell 
Municipal de Drogodependències, per tractar els assumptes inclosos a l’ordre 
del dia que tot seguit es detalla. 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 
 
S’aproven 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. ACORD D’INTEGRACIÓ DELS DOS CONSELLS 
 
S’explica que en el moment en que es va tornar a activar el Consell Municipal 
de Drogodependències va semblar que era millor seguir mantenint els dos 
consells per separat, però en el darrer consell de salut i en el de 
drogodependències es va debatre i es va decidir fer la proposta d’unificació 
dels dos consells ja que tan els temes que se solen tractar com els membres 
que participen en ambdós són molt semblants. 
 
La Sra. Garcia considera adient optimitzar recursos i si posteriorment sembla 
que hi ha temes independents es poden crear comissions de treball. 
 
La Sra Cervós comenta que per part del departament de salut ja es treballen 
els dos temes de forma coordinada i per tant veu correcte la unificació. També 
li sembla interessant que les comissions que es puguin crear abastin altres 
àmbits per incloure el treball de salut en totes les polítiques. 
 
La Sra. Mestres explica que amb la nova legislatura caldrà crear de nou els 
consells i que ja s’explicarà la voluntat d’integrar-los i posteriorment si cal ja es 
decidiran les comissions. També manifesta que la comissió tècnica de 
drogodependències ja funciona des de fa anys i que el treball que es realitza és 
molt positiu. 
 
La Sra. Rosich recorda que en el darrer consell de salut es va comentar que els 
consells eren massa informatius i per això creu convenient incorporar 
comissions de treball  
 
3. PROJECTE MANRESA CIUTAT CUIDADORA 
 
La Sra. Rosich explica que la ciutat de Vic ja tenen implantat el projecte, 
l’experiència és molt positiva i es van plantejar fer-lo extensiu a Manresa. Per 
començar a treballar-ho es va formar una comissió composta per Sant Andreu 
Salut, Althaia, ICS, FUB i Ajuntament. Posteriorment es va fer una trobada on 
hi varen assistir representants de diverses entitats i institucions de la ciutat per 
explicar el projecte i debatre els propers passos a seguir. En aquests moments 
s’està pendent de buscar recursos i també un tècnic per gestionar-ho, el qual 
serà supervisat per l’ajuntament i la FUB. 
La Sra. Riera explica que l’objectiu final es sensibilitzar sobre el procés final de 
la vida, així com sobre el concepte de cuidar, procés de dol, etc 
 
4. PROJECTE PERIS 
 
Impulsat per la Fundació Vall d’Hebron, l’objectiu és detectar trastorns del 
desenvolupament en fase precoç per evitar fracàs escolar i alteracions de 
conducte futures. 
S’ha fet una primera intervenció en alumnes de 2on d’ESO de Manresa, Vic i 
Centelles durant aquest curs però encara no s’han rebut els resultats. 
 
5. PROJECTE DE SALUT COMUNITÀRIA 
 



A principis de l’any 2018 professionals de l’ABS Manresa 2 varen presentar a la 
regidora de sanitat la proposta per implantar el projecte de prescripció social a 
la ciutat. La prescripció social és una eina que permet als professionals de 
l’atenció primària remetre a les persones una sèrie de recursos locals no 
clínics.  
Posteriorment els professionals de l’ABS Manresa 4 també varen exposar el 
seu interès per començar a fer xarxa i identificar recursos i actius de salut per 
després poder implantar la prescripció social. 
El mes de juliol es va fer una convocatòria amb representants de totes les 
institucions i entitats que es va considerar per començar a parlar del projecte.  
En aquesta reunió Manresa+Gran (projecte de salut comunitària de ICS i 
Althaia) es va presentar a la resta dels assistents i es varen oferir per coordinar 
i impulsar el projecte. És així com neix el grup promotor de salut comunitària 
amb l’objectiu de millorar el benestar de la població i reduir les desigualtats 
socials en salut, potenciant la participació i la implicació de la ciutadania en el 
procés comunitari. 
Fins al moment s’ha realitzat ja una anàlisi quantitatiu amb els indicadors de 
salut i s’ha realitzat l’informe i s’han format grups motors en cada ABS amb 
participació tant de ciutadania com de professionals, els quals estan explorant 
la comunitat i identificant necessitats i recursos. 
El Sr. Sanahuja manifesta que una part important del projecte és el de 
sensibilitzar als mateixos professionals sobre la importància del projecte. 
La Sra. Mestres creu que el col·lectiu de serveis socials ha d’estar present en el 
grup promotor i la Sra Majó considera que serveis socials en si ja és un actiu al 
territori. 
La Sra. Sabater explica que tenen clara la visió d’integració dels serveis socials 
però potser el que costa és decidir el procediment per fer-ho. Creu que s’ha 
d’anar creant aquesta cultura de salut a la comunitat i poc a poc anar fent el 
camí. 
La Sra. Jubells diu que ja hi ha una taula en la que es treballa coordinadament. 
La Sra. Ribera manifesta que des de la seva associació ja es treballen 
coordinadament la part social i la part sanitària. 
La Sra. Plans manifesta la importància de sensibilitzar a la població en aquesta 
nova visió de la salut. 
La Sra. Vila creu que cal tenir present que el projecte comportarà més feina per 
a les associacions i també s’haurà de trobar la manera de gestionar-ho. 
 
6. ENQUESTA DE SALUT A JOVES. ESTUDI COHORT DESK 
 
La Sra. Riera explica l’estudi que s’iniciarà a partir del proper curs escolar als 
alumnes de 2on i 4rt d’ESO i 2on de BAT. Es passarà una enquesta sobre 
hàbits de salut que es repetirà cada 2 anys lo qual permetrà fer-ne un 
seguiment . L’enquesta ha estat revisada i consensuada per diversos 
professionals, institucions i entitats, i està preparada per incorporar noves 
temàtiques si es considera necessari. L’enquesta es passarà de setembre a 
desembre del 2019.  
La Sra. Mestres demana si està prevista també la intervenció, la Sra Riera 
explica que en principi tan sols es passarà l’enquesta i després amb el resultats 
es podrà valorar les intervencions que es considerin. 



La Sra. Sabater considera que serà positiu per comprovar si hi ha diferències 
en els llocs on s’estan realitzant intervencions i en els que no. 
La Sra Raich exposa que tot canvia molt ràpid i que segurament l’observacional 
no servirà per introduir canvis però si que pot ser útil per comprovar si el que 
s’està fent es correcte i té un efecte positiu. 
La Sra. Riera explica que a l’hora de fer l’enquesta també es podria demanar 
als centres les intervencions que es fan en aquells moments, i també considera 
important veure les diferències de resultats amb els pobles de la comarca. 
 
7. PROJECTE ENTORN SENSE FUM 
 
Aquest és un projecte que ja s’està preparant fa un temps per tal de iniciar-lo el 
proper curs. La Sra. Rosich explica que la previsió és iniciar-ho als centres 
educatius i anar-ho ampliant a centres esportius, culturals, etc A final d’aquest 
curs es farà la presentació als centres educatius amb una explicació del que 
suposa participar en el projecte.  
 
8. ACTIVITATS PREVENCIÓ FESTA MAJOR 
 
Es fa una explicació de les activitats de prevenció que s’estan preparant per la 
festa major, principalment prevenció de consums i d’agressions sexistes, 
segurament hi haurà un punt lila i un punt de consums. Així mateix es realitzarà 
un curs pels dispensadors de les barres, i es farà difusió amb material divers a 
establiments i col·lectius. 
La Sra Riera comenta que la Fundació Salut i Comunitat disposa d’una 
subvenció anual per destinar a municipis i que en cas de interessar ens pot 
informar del circuit a seguir.  
La Sra. Cervós recorda que hi ha la comissió d’oci saludable del PINSAP en el 
qual també s’ha treballat i s’està treballant aquest tema. 
 
9. EXPOSICIÓ “CONTROLES?” 
 
Es fa una explicació de l’exposició que l’any 2012 ja s’havia portat a Manresa i 
que aquest any s’ha repetit. La cedeix la Diputació de Barcelona, està adreçada 
a adolescents, joves, famílies, col·lectius professionals i a tota la població en 
general. L’exposició ha estat ubicada a l’Espai Plana de l’Om en el període que 
va del 22 de febrer al 21 de març de 2019. L’organització de l’exposició també 
oferia la possibilitat de sol·licitar dinamitzacions per grups i, en el cas dels 
centres educatius que hi estiguin interessats, també se’ls oferiria la possibilitat 
de complementar la visita a l’exposició  amb una activitat a les aules. El resultat 
ha estat molt positiu amb una participació alta i bones valoracions. 
 
10. JORNADA SOBRE BIODIVERSITAT I ANIMALS DE COMPAN YIA 
 
La Sra Rosich explica que la jornada que estava prevista no s’ha pogut portar a 
terme i que caldrà reorientar-la i pensar bé quin format cal que tingui. Explica 
que sobretot amb el tema dels coloms hi ha hagut controvèrsia per part 
d’alguns col·lectius que ha generat un retràs en el projecte. 
Actualment s’ha contractat una empresa que tracta el tema dels animals de 
forma global i tenint en compte la biodiversitat de la ciutat. 



11. SEGUIMENT PLA DE SALUT 
 
S’explica que un cop ja aprovat el Pla de Salut, aquest s’està portant a terme i 
que hi ha previst formar una comissió interna de seguiment. De les 100 accions 
previstes en el pla, n’hi ha un 20% que ja estan finalitzades, un 40% que estan 
en procés i un 40% que resten pendents 
 
 
12. PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra: Rosich agraeix la tasca realitzada tots aquests anys a tots el membres 
dels consells i s’acomiada,  ja que aquest ha estat el seu darrer consell. 
 
La Sra. Riera manifesta la bona entesa i predisposició que sempre ha tingut 
amb la regidora i li agraeix la feina feta. 
 
La Sra Cervós agraeix el suport per part de la regidora amb totes les tasques 
de salut pública i les bones aliances que s’han gestat. 
 
La Sra. Rovira expressa el bon treball fet per part de la regidora i agraeix el seu 
tarannà dialogant que ha facilitat molt el treball. 
 
La Sra Garcia agraeix també la bona relació i predisposició mostrada sempre 
per part d ela regidora. 
 
 
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      Montserrat Mestres Angla i  

Elisenda Solsona Serrat 
  Regidora delegada de Cohesió Social,  
  Gent Gran i Salut     Secretàries Consells 
 
 

 


