
ACTA DEL CONSELL DE SALUT I PREVENCIÓ D’ADDICIONS 

Dia 29 d’octubre de 2019 

 
 
 
Assistents: Ricard Tomàs (Aigües de Manresa) 

 Jordi César (Policia Local) 

 Fina Rovira (Associació Familiars Alzheimer) 

Antoni Erro (Federació AVV Manresa) 

Marisa Peña (Col·legi oficial de treball social-delegació Manresa) 

Teresa Sabater (CatSalut) 

Anna Puigdellívol i Rosa Plaixats (Associació Salut Mental Bages) 

Alba Oms (Sant Andreu Salut) 

Antònia Raich (Althaia) 

Laia Majó (Althaia) 

Encarna Sanchez (Col·legi Metges Manresa) 

Xus Pérez (Associació contra el càncer) 

Cristina Cruz (Ajuntament) 

Ma. Lluïsa Tulleuda (Ajuntament) 

Montserrrat Mestres (Ajuntament) 

 

 

Absents justificats:   Imma Cervós (ASPCAT) 

   Montse Vila (Col·legi Oficial d’infermeres i infermers) 

  Carlota Riera (Fundació Universitària del Bages) 

 

 

Presidenta del Consell: M. Mercè Tarragó Costa. Regidora de Ciutat Saludable 

 

Secretària: Elisenda Solsona (Ajuntament) 

 

 

A la sala de reunions de la planta baixa de l’Edifici Infants, el dia 29 d’octubre de 2019, 

a les 20.05 hores, es reuneix el Consell Municipal de Salut i Prevenció d’Addiccions. 

 

La regidora dóna la benvinguda a tots els assistents i es fa un ronda de presentacions 

de tots els assistents.  

 

Acte seguit es dóna pas a l’ordre del dia: 

 

1. PRESENTACIÓ DE LA NOVA REGIDORA DE CIUTAT SALUDABLE 

 

La Sra. Tarragó es presenta com a nova regidora de la regidoria de Ciutat Saludable i 

manifesta l’interès i predisposició a treballar conjuntament i amb la col·laboració de 

totes les entitats i institucions de l’àmbit de la salut de la ciutat per entre tots 

aconseguir l’objectiu de fer de Manresa una ciutat el més saludable possible. 

 



2. PROCÉS DE FUSIÓ DEL CONSELL DE SALUT I EL CONSELL DE 

DROGODEPENDÈNCIES 

 

S’explica que tan en el Consell de salut com en el de drogodependències es va plantejar la 

possibilitat de fusionar els dos ja que en general els temes que es tractaven i les persones que 

en formaven part eren les mateixes. El dia 24 d’abril es va fer una convocatòria conjunta dels 

dos consells en el qual s’acordà la seva fusió. Aquest nou Consell se l’ha anomenat Consell de 

Salut i Prevenció d’Addiccions. Els objectius són els mateixos que en els anteriors i en principi 

els plans de treball també, però es demana als assistents si els sembla seguir amb la mateixa 

dinàmica o consideren que cal canviar la forma de funcionar. 

 

La Sra. Mestres explica que hi ha una comissió tècnica de drogodependències formada per 

tècnics de diversos àmbits i institucions que ja fa anys que funciona i creu que cal que segueixi 

com una comissió a part i que sigui en les convocatòries del nou consell on s’expliquin les 

activitats i projectes que s’estan desenvolupant. 

 

La Sra. Sabater considera adient crear comissions de treball si sorgeix algun tema d’interès i 

seguir la mateixa dinàmica que amb la de drogues. Es decideix que qualsevol projecte que es 

consideri que cal treballar el poden proposar a l’ajuntament i es canalitzarà. 

 

La Sra. Pérez demana si des de la comissió de drogues es treballa el tema del tabac , i se li 

respon que sí  i que si hi ha un interès concret es pot plantejar per aprofundir-hi. 

 

La Sra. Puigdellívol manifesta que des de l’associació els agradaria formar part de la comissió 

de drogues, però la Sra. Raich li explica que aquesta és una comissió molt tècnica, i que caldrà 

trobar una fórmula de col·laboració i participació no tan tècnica. 

 

La Sra. Solsona fa una explicació del procés de creació de la taula de salut mental i de les 

comissions de treball que es varen crear :  Polítiques de prevenció i benestar, Treball en xarxa i 

la de Formació. Posteriorment també es va crear una comissió per preparar els actes del Dia 

Mundial.  Actualment s’estan elaborant diversos projectes que encara no estan ben definits.  

Es considera adient que en les reunions posteriors del Consell s’expliquin com evolucionen els 

diversos programes perquè tots els membres n’estiguin assabentats. 

 

3. RATIFICACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL 

 

La Sra Mestres explica que passades les eleccions municipals es necessari que els consells 

sectorials i els seus membres es renovin, per fer-ho cal presentar una instància de sol·licitud 

signada ,que posteriorment ja entrarem per registre conjuntament. Les persones que no hagin 

presentat la instància ho poden fer avui mateix omplint la sol·licitud. Tots els membres que es 

donin d’alta seran nomenats per Ple, tot i això el consell es dinàmic i hi haurà la possibilitat de 

afegir o canviar representants al llarg del mandat. 

 

4. PREGUNTES I SUGGERIMENTS 

 

La Sra. Majó demana quins temes es tractaven en el consell de salut i s’explica que per 

competències municipals en salut pública  hi ha més projectes relacionats amb protecció de la 

salut que amb promoció i que en les convocatòries del consell es feia un repàs dels programes 

que es desenvolupen des de la Unitat de Salut. També en els darrers consells es va treballar el 

Pla de Salut i se’n va fer la presentació.  



La Sra. Cruz creu que en base al Pla de salut en vigor , en la propera trobada es pot fer un 

resum dels objectius i accions previstes , i a partir d’aquestes plantejar propostes d’actuació a 

treballar pel consell. 

 

Es planteja si és adequada l’hora i dia de trobada per les properes convocatòries i la majoria 

dels presents proposen fer-la més aviat, a les 19h i si és possible en dijous. 

 

Quedem, doncs que la propera trobada serà cap el mes de febrer i es farà una breu 

presentació del Pla i una explicació de les tasques realitzades per part de la Unitat de Salut 

durant el 2019. 

 

 

I com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 20.45 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 Tarragó Costa   Elisenda Solsona Serrat 

Regidora de Ciutat Saludable   Secretària del Consell 


