REUNIÓ CONSELL MUNICIPAL DE SALUT
Acta 1/2016
Data: 21/06/2016
Assistents: Ester Ibáñez (Agència de Salut Pública)
Ricard Tomàs (Aigües de Manresa)
Joan Rexach (Associació Diabètics de Catalunya)
Mª Rosa Riera (Associació Familiars Alzheimer)
Mª Jesús Pérez (Associació Espanyola contra el Càncer)
Eva Clapés (Col·legi Treballadors socials)
Montse Vila (Col·legi Oficial Infermeria)
Asunción Rubio i Mercè Pla (Associació l’Olivera)
Fèlix Badia (Althaia xarxa assistencial)
Carlota Riera (Fundació Universitària Bages)
Marta Vilanova (AMASPUB)
Rosa Roura (Casal Font dels Capellans)
Antoni Lavilla (AVV Font Capellans)
Sílvia Muñoz (Associació Fibromiàlgia)
Claudina Soler
Josep Pla
M.Mercè Rosich (Ajuntament)
Montserrat Mestres (Ajuntament)
Absents justificats:
Carles Perarnau (Caminant plegats en el dol)
Secretària: Elisenda Solsona (Ajuntament)
A la sala de reunions de la planta baixa de l’Edifici Infants, el dia 21 de juny de
2016, a les 19.00 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 ja que en aquesta trobada
també hi poden ser presents ciutadans i ciutadanes a nivell personal així com
representants de col·lectius que no formen part del consell.
2. PLA DE GOVERN

La Sra. Rosich fa una presentació del Pla de govern en la que explica el
funcionament del procés participatiu, que permetrà consensuar tot un seguit de
propostes amb la ciutadania, i el calendari de diàlegs dels diversos àmbits.

El Pla de govern s’estructura en 5 eixos principals:
•
•
•
•
•

Polítiques socials i per a la igualtat
Participació ciutadana i transparència
Promoció econòmica i foment de l’ocupació
Impuls al centre històric
Espai urbà, mobilitat i ciutat sostenible

En cada un d’aquests es recullen els àmbits i les actuacions proposades.
A partir d’aquí, hi ha dos canals de participació:
-

Els diàlegs (avui fem el de l’àmbit de la sanitat)
La participació virtual, a través de la web municipal

L’objectiu final es obtenir propostes d’actuació tan sorgits dels diàlegs com de
les propostes particulars dels ciutadans i ciutadanes.

3. PLA DE SALUT MUNICIPAL
Es fa una descripció dels resultats d’execució del anterior pla de salut 20112015 en el que un 80% de les accions previstes han estat executades i
finalitzades.
S’explica la proposta per a l’elaboració d’un nou pla de salut 2016-2020 i es
descriuen les fases previstes per portar-lo a terme:
1. Anàlisi de la situació de salut
2. Elaboració del Pla
3. Seguiment i avaluació
També s’explica el calendari d’execució previst, i en principi el Pla hauria de ser
aprovat per ple el juny de 2017.
4. PROJECTE “MANRESA, CIUTAT CARDIOPROTEGIDA”
Es fa una presentació en la que es descriuen les accions ja realitzades del
projecte iniciat el 2015 com són la instal·lació de 31 desfibril·ladors a la ciutat,
una part del pla formatiu i les activitats de divulgació, així com les activitats
previstes pels propers mesos, una de les quals s’emmarca dins els actes de la
setmana del cor 2016
5. PRECS I PREGUNTES
La Sra. Ibáñez demana si està previst recollir els actius de que disposem a la
ciutat, ja que creu que seria un primer pas per conèixer la situació de partida.
Pensa que cal tenir en compte els punts forts que té la ciutadania.

La Sra. Carlota Riera creu que quan s’elabori el pla i cada un dels eixos
definitius sí que caldrà tenir en compte els actius i també fixar com a prioritària
la transversalitat. Demana, també, com es valorarà la salut pública i si es
tindran en compte tots els factors, també els mediambientals.
La Sra. Muñoz considera que és interessant que als parcs s’hi instal·lin aparells
per a fer gimnàstica. La Sra. Rosich explica que aquest tema ja s’està valorant
en el Consell de gent gran. El Sr. Lavilla manifesta que un dels projectes en
l’anterior procés de pressupostos participatius ja es referia a això.
El Sr. Pla creu que és important que es tingui en compte la transversalitat.
El Sr. Lavilla diu que un dels temes prioritaris a la ciutat és la presència de
rates i que caldria fer-ne un bon control.
La Sra. Pérez proposa com a actuació a introduir en el pla la de reforçar les
campanyes de prevenció de càncer i malalties cròniques, i incorporar altres
activitats preventives. Creu que seria interessant la coordinació de les accions
preventives que es realitzen en malalties cròniques.
La Sra, Carlota Riera proposa recollir les iniciatives de les entitats i
associacions i elaborar un canal d’informació i comunicació de les activitats que
es fan des de les associacions. Es podria crear un espai específic on anar
incorporant les activitats o propostes de les entitats
La Sra. Ibáñez explica que existeix una nova eina que permet fer mapes de
recursos anomenat “Com salut” i que potser es podria utilitzar per a això.
Finalment, entre tots, es decideix incloure en el pla de govern les següents
propostes de l’àmbit de sanitat:
-

Reforçar les campanyes de prevenció de malalties que realitzen les
associacions i incorporar noves activitats preventives.
Valorar l’adaptació del aplicatiu “Projecte Actius” com a canal de
informació i comunicació entre entitats de salut i cap a la població.
Incorporar en algun mitjà de comunicació, com l’apuntador, un espai de
salut per notícies, consells, etc

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.

M.Mercè Rosich Vilaró
Regidora delegada de Cohesió Social,
Gent Gran i Salut

Elisenda Solsona Serrat
Secretària

