
REUNIÓ CONSELL MUNICIPAL DE SALUT  
 
Acta 1/2015  
 
Data: 28/04/2015 
 
Assistents: Ester Ibañez (Agència de Salut Pública) 
 Joan Rexach (Associació Diabètics de Catalunya) 
 Mª Rosa Riera (Associació Familiars Alzheimer) 
 Antoni Garcés (Associació Familiars Alzheimer) 
 Rosa Plaixats (Associació Familiars malalts mentals del Bages) 
 Mª Jesús Pérez (Associació Espanyola contra el Càncer) 
 Eva Clapés (Col·legi Treballadors socials) 
 Jordi Masdeu Valverde (Grup Municipal CUP) 
 Mireia Estefanell (Grup Municipal ERC) 
 Carlota Riera (Fundació Universitària del Bages) 
 Alba Oms (Fundació Sociosanitària de Manresa) 
 Elisabet Descals (ICS. Gerència Catalunya Central) 
 Mª Teresa Campanera (Regió Sanitària Catalunya Central) 
 Montse Vila (Col·legi Infermeres) 
 Ma. Mercè Rosich (Ajuntament) 
 Montserrat Mestres (Ajuntament) 
 
 
 
Absents justificats:  
 Marta Vilanova (Associació Titulats en Salut Pública) 
 Ricard Tomàs (Aigües de Manresa) 
 Encarna Reche (Caminant Plegats en el Dol) 
 
  
 Secretària: Elisenda Solsona (Ajuntament) 
 
 
A la sala de reunions del SIAD , el dia 28 d’abril de 2015, a les 19.10 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. RECULL DEL CATÀLEG D’ACCIONS FORMATIVES I PREVEN TIVES 
 
 



La Sra. Solsona fa una explicació de com ha anat el recull d’informació 
d’accions formatives i preventives per part de les diferents entitats i institucions 
en la comissió creada per a aquesta finalitat, i es fa entrega d’un document 
amb la informació recollida. Es comenta, però, que la majoria d’activitats són 
actes que es realitzen puntualment i alguns d’ells ja tenen un circuit molt 
establert i destinataris concrets. 
La Sra. Campanera manifesta que , tot i la manca de dades del catàleg, és 
important disposar d’aquest primer recull com a punt de partida per ampliar i 
millorar la informació que conté. 
Es decideix fer un retorn de les fitxes a cada una de les entitats i institucions 
amb la informació que contenen perquè cada un pugui ampliar, modificar o 
afegir el que consideri. 
 
3. BALANÇ DELS PROGRAMES DE LA LEGISLATURA 
 
La Sra. Mestres fa una explicació dels programes i resultats més significatius 
obtinguts al llarg dels quatre anys de legislatura. 
La majoria de programes que es porten a terme des de la unitat de sanitat són 
competències que tenen els ajuntaments .  
En protecció de la salut destaca el programa de seguretat alimentària que en 
els darrers anys s’ha ampliat a diversos sectors d’alimentació de la ciutat i que 
ha comportat diverses inspeccions als establiments. Així mateix el programa de 
control d’animals de companyia que porta molta més feina de la que sembla i 
que cada vegada està més controlat. 
En quan a promoció de la salut el programa Pamboli sobre alimentació 
saludable a les escoles, ha arribat a la majoria de nens i nenes de Manresa de 
segon cicle d’educació primària. En la mateixa línea s’ha desenvolupat el 
programa de detecció precoç a escolars, per part de la FUB en col·laboració 
amb l’ajuntament ,amb uns resultats significatius sobre l’obesitat i el sobrepès 
infantil. 
En relació amb el Pla de Salut de Manresa 2011-2015, es varen adaptar les 
accions previstes en aquest a les accions de govern descrites en el Pla de 
govern i, a dia d’avui, s’han complert totes menys 4, en previsió que el 2015 es 
completin les que falten. 
 
Es fa entrega d’un document de resum de la memòria de la unitat de sanitat del 
2014 
 
4. PREGUNTES I SUGGERIMENTS 
 
La Sra. Carlota Riera comenta que el tema de la obesitat en els infants està 
molt relacionat amb el sedentarisme i que potser seria interessant abocar 
recursos en la promoció d’aquest aspecte. 
 
El Sr. Masdeu manifesta que seria interessant que en el programa Pamboli a 
les escoles es tingués en compte el producte ecològic i de proximitat. 
Actualment en algunes de les activitats ja es preveu però caldrà ampliar-ho. 
 
La Sra. Vila demana si el tema, ja parlat en altres consells,  de la Infermera 
Virtual s’ha pogut desencallar i si hi ha interès en que es realitzi. La Sra. Rosich 



respon que hi havia un problema amb el conveni però que es tornarà a revisar 
aquesta qüestió ja que l’ajuntament sí que està interessat en disposar 
d’aquesta informació adreçada a la població. 
 
La Sra. Mª Rosa Riera informa que el dia 14 de maig es fa la xerrada anual de 
l’associació de malalts d’alzheimer , que serà a la sala gòtica de l’Hospital de 
Sant Andreu de 10-12h i que tractarà de l’alzheimer en els seus estadis inicials. 
 
La Sra. Rosich fa un agraïment a tots els membres del Consell per la seva 
bona predisposició i col·laboració en el llarg dels 4 anys de legislatura. 
 
 
I com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 20’15 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Mercè Rosich Vilaró     Elisenda Solsona Serrat 
Regidora delegada de Sanitat    Secretària 
 
 
 


