REUNIÓ CONSELL MUNICIPAL DE SALUT
Acta 1/2017
Data: 28/02/2017
Assistents: Ester Ibáñez (Agència de Salut Pública)
Ricard Tomàs (Aigües de Manresa)
Joan Rexach (Associació Diabètics de Catalunya)
Mª Rosa Riera (Associació Familiars Alzheimer)
M.Antònia Calsina (Associació Familiars Alzheimer)
Mercè Colillas (Associació Espanyola contra el Càncer)
Elena Martínez (Associació l’Olivera)
Teresa Bosch (Associació l’Olivera)
Carlota Riera (Fundació Universitària Bages)
Xavier Gironès (Fundació Universitària Bages)
Sílvia Muñoz (Associació Fibromiàlgia)
Teresa Sabater (CatSalut)
Enric Martí (Federació AVV Manresa)
Felip González (Ajuntament)
Cristina Cruz (Ajuntament)
M.Mercè Rosich (Ajuntament)
Montserrat Mestres (Ajuntament)

Secretària: Elisenda Solsona (Ajuntament)
A la sala de reunions de la planta baixa de l’Edifici Infants, el dia 28 de febrer
de 2017, a les 20.00 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.
2. RESUM DE LA MEMÒRIA 2016
La Sra. Rosich fa una presentació de les actuacions més destacades
realitzades des de la Unitat de salut de l’ajuntament entre les que destaquen:
El programa de seguretat alimentària, mitjançant el qual s’ha completat la
valoració el risc alimentari a tots els sectors minoristes d’alimentació de la
ciutat.
El programa de promoció de la salut i prevenció de drogodependències, amb
intervencions a centres educatius així com en espais d’oci com la festa major.

El projecte “Manresa,ciutat cardioprotegida”, amb la instal·lació de 33 nous
desfibril·ladors a la ciutat i 8 sessions de formació/divulgació adreçada a
població general i diversos col·lectius.
3. PRESENTACIÓ DE LA DIAGNOSI DEL PLA DE SALUT MUNICIPAL
La Sra. Carlota Riera i Xavier Gironés de la FUB fan la presentació dels
resultats de la diagnosi de salut elaborada pel seu equip de treball. El resum i
conclusions d’aquest són els següents:
-

Creixement negatiu de la població constant des de l’any 2011, amb
saldo demogràfic negatiu l’any 2016
Pèrdua migratòria, degut a la conjuntura econòmica
Tendència encara més marcada a l’envelliment
Esperança de vida mitjana de 83,72 anys, gairebé 3 punts per sobre de
l’esperança de vida a la ciutat de la dècada anterior (2004)

Una alta esperança de vida, combinada amb el descens de la taxa de natalitat
dels últims anys, fa pensar en una tendència encara més marcada a
l’envelliment i al sobreenvelliment de la població.
Un repte per al municipi en termes d’organització social, serveis, recursos i
benestar en general.
El col·lectiu major de seixanta anys és molt important a Manresa i molt influent
a l’hora de definir polítiques de caire públic, com poden ser les de salut; cal
anticipar les conseqüències sobre la salut associades a l’envelliment i al
sobreenvelliment de la població.
-

Taxa de mortalitat lleugerament superior a la del conjunt de
Catalunya
Malalties del sistema circulatori i tumors agrupen més del 50%
de la taxa específica de mortalitat per grans capítols.
Des del període 2003-2004 s’ha reduït fins a cinc punts el
percentatge de morts evitables a la ciutat, que ha passat d’un
14,81% del total de defuncions a un 9,14%:
Pel que fa a la morbiditat, les malalties en l’aparell circulatori i
sistema nerviós i òrgans dels sentits són les que predominen als
serveis de l’hospital d’aguts.
En coherència amb les dades demogràfiques de la ciutat, es
continua observant una tendència creixent, des de fa una dècada,
en la taxa d’utilització dels recursos sociosanitaris.
Es registra prop d’un 30% de sobrepès i obesitat entre els infants
de la ciutat.
La xifra de persones ateses pels serveis socials de l’Ajuntament de
Manresa ha anat en augment, i ha passat de 8.000 usuaris l’any
2008 a 13.727 l’any 2015 (un 18,2% de la població).
Es supera en més de sis punts la mitjana catalana respecte a les
prestacions socials i en gairebé un punt la mitjana comarcal.

Per completar la diagnosi i copsar de manera el més objectiva possible la
percepció de salut del ciutadà, vers ell mateix i el seu entorn més immediat, es
va dissenyar i crear una enquesta que permet obtenir informació sobre el
concepte de la percepció de la salut ciutadana de manera associada
directament a la definció de la OMS de “Ciutat Saludable” per tenir una
fotografia el més fidel possible sobre l’estat de percepció de salut manresà. Les
enquestes executades van ser un total de 345 , caracteritzades
sociodemogràficament i per barris. Les conclusions a les que es va arribar són:
-

-

La proposta d’enquesta per copsar la percepció de salut ciutadana,
resulta ser estadísticament una eina fiable
L’anàlisi dels resultats de l’enquesta permet ser una bona base per a
inspirar i fomentar polítiques de salut comunitària efectives i per oferir
directives amb l’objectiu de millorar els nivells de satisfacció vers la salut
ciutadana
La percepció global de la salut del ciutadà manresà és “neutra”,s ense
extrems gaire positius ni negatius
Destaca en positiu la “percepció de salut personal”, i en negatiu “les
oportunitats de feina i l’atur”

La Sra. Rosich agraeix l’explicació realitzada per la FUB i explica que a partir
d’aquesta diagnosi ja s’estan iniciant els treballs per la elaboració del pla de
salut.
I com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 21’15 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

