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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT DE MANLLEU 
 
Dia: dimarts 24 de març de 2015 
Hora: 15 hores 
Lloc: Àrea de Benestar Social, Salut Pública i Consum (C/ Baixa Cortada, 9) 
 
Assistents: 
Regidor de Salut Pública, Consum i Gent Gran JOAN TORRENTGENERÓS 

ARJALAGUER 

Regidora del GRUP MUNICIPAL DE 
CONVERGENCIA I UNIÓ 

M TERESA GALLIFA COMPANY 

Regidora del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA 

FINA SALA PUJOL 

Directora de l'EAP Manlleu ANNA FORCADA ARCARONS 

Directora del Consorci Hospitalari de Vic Hospital Sant 
Jaume 

Mª ANGELS ROMEU 

Representant de les oficines de farmàcia MAITE FERRER CHAMBÓ 

Representant de les escoles bressol municipals  M CARME COLLELL 

Representant dels Centres Educatius de Secundària MARC CODINA PUIGDEVALL 

Presidenta de l'ASSOCIACIO SINDROME 
D'ASPERGER D'OSONA 

MÒNICA VERA HOLGADO 

Vocal de la Delegació a Manlleu de OSONA CONTRA 
EL CÀNCER 

DOLORS SURIÑACH AGUILAR 

Representant de l'Equip de Salut Pública d'Osona - 
Servei Regional a la Catalunya Central 

M DOLORS COLL 

Gerent del CENTRE MÈDIC EL TER ALEIX ESTRADA CARRERA 

Directora de l’Àrea de Benestar Social, Salut Pública i 
Consum de l’Ajuntament 

ÀGATA GELPÍ LLUCH 

Secretària del Consell (tècnica de Salut Pública i 
Consum de l’Ajuntament) 

MONTSE MESTRES MARCÈ 

 

Excusen la seva assistència: 
Regidor del GRUP MUNICIPAL D'INICIATIVA PER 
CATALUNYA VERDS ESQUERRA UNIDA I 
ALTERNATIVA 

JOSEP MARIA ANGLADA JORDÁ 

Representant dels centres veterinaris de Manlleu MONTSE COLLELL VERDAGUER 

Representant de les Escoles d'Educació Infantil i 
Primària 

LOURDES AREÑAS 

Psicòloga de l'ASSOCIACIO FAMILIARS MALALTS 
MENTALS D'OSONA 

JUDIT CASTANY 

Responsable del centre FISIOSONA MARC CODINA CAPDEVILA 

Representant de Sanitat de la Federació de Serveis 
Públics de la UGT de Catalunya a la comarca d’Osona 

EVA CAPDEVILA 

 

No assisteixen: 

Secretari General de CCOO d'Osona MIQUEL SÁNCHEZ GUELDOS 

Representant de l'Associació d'empresaris de Manlleu 
- President de l'AEM 

FRANCESC ALTARRIBA 
TERRICABRAS 

Regidor del GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER 
CATALUNYA 

HUMILDE DOMÍNGUEZ VERDEJO 

Responsable CLINICA DENTAL COIM Mª BEATRIZ BAÑOS 
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Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Memòria Salut Pública 2014 

3. Enquesta de salut a alumnes de 4t ESO 2015 

4. Activitat formativa 

5. Torn obert de paraules 

 
Abans de començar la reunió la secretària del Consell esmenta les persones que han 
excusat la seva assistència i també informa que, via correu electrònic, la representant dels 
centres veterinaris ha manifestat que actualment no pot participar en el Consell. Es revisarà 
com es canvia la seva representació en base el reglament del Consell. 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 

S’aprova l’acta sense esmenes. 
La Directora de l’Àrea de Benestar Social, Salut Pública i Consum de l’Ajuntament informa 
que a partir d’ara es penjaran les actes del Consell a la web de l’Ajuntament. A partir d’avui 
aquesta acta ja aprovada es penjarà. 
 
2. Memòria Salut Pública 2014 

La Tècnica de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament fa la presentació-resum de les 
actuacions de salut pública realitzades durant l’any 2014. S’adjunta document. 
 
3. Enquesta de salut a alumnes de 4t ESO 2015 

La Tècnica de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament també explica que la Diputació de    
Barcelona ha ofert a diferents Ajuntaments que reben l’Informe d’Indicadors de Salut Local, 
entre els quals el de Manlleu, la possibilitat de realitzar una enquesta sobre hàbits 
relacionats amb l’estat de salut i dels estils de vida dels adolescents de 4t d’ESO. Aquests 
joves poden ser considerats com “agents sentinelles” a l’hora d’estudiar futures conductes 
relacionades amb la salut. Es tractarà de passar un qüestionari a una mostra de tots els 
alumnes de 4t d’ESO. En funció del nº d’alumnes/aula del municipi es farà el càlcul de la 
mostra representativa. Es volen conèixer dades sociodemogràfiques, de percepció de l’estat 
de salut, d’hàbits d’alimentació, de sexualitat, d’estat d’ànim, de relacions socials i 
interpersonals, de lleure, de consum de tabac, alcohol, altres substàncies, accidents i 
mobilitat i de percepció de l’entorn, principalment. 
L’enquesta és voluntària, realitzada mitjançant qüestionari auto-administrat i és anònima. 
Les dades aportades són confidencials i només s’utilitzaran de manera agregada, és a dir, 
no es faran comparacions entre centres.  
A nivell polític i tècnic s’ha valorat molt positivament la iniciativa i s’ha acceptat de fer a 
Manlleu. D’aquesta manera es tindran més dades per conèixer l’estat de salut dels joves i 
aquest fet ens permetrà planificar millor les activitats de promoció de la salut en funció de les 
necessitats detectades. 
És important que hi participin tots els centres de Manlleu i s’intentarà realitzar durant aquest 
mateix curs escolar 2014-15. La persona encarregada de passar l’enquesta a cada aula 
hauria de ser un agent de salut, no el mateix tutor o algun professor, ja que la presència 
d’aquest a l’aula podria condicionar o “incomodar” als joves a l’hora de respondre. Per 
aquest motiu es proposa que l’enquesta les passi la tècnica de salut de l’Ajuntament amb el 
suport de les infermeres del Programa Salut i Escola i/o algun membre del Consell Municipal 
de Salut. La Directora de l’EAP Manlleu s’hi avé i manifesta que des del CAP s’intentarà 
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donar tot el suport necessari. Els membres del Consell que hi pugui ajudar ho poden parlar 
amb la Tècnica de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament. 
 
4. Activitat formativa 

Des de la Diputació també s’ha rebut la proposta de fer una activitat formativa sobre la 
promoció del benestar emocional de les persones adolescents i joves. Principalment va 
adreçada a professionals que treballen directament amb joves. Des del servei de salut 
pública entenem que pot ser una activitat que aporti nous elements de coneixement i 
valoració als membres del Consell. Quan s’hagi concretat dates i horaris s’informarà i s’hi 
podran inscriure. 
 
5. Torn obert de paraules 

Des de la Àrea de Benestar Social, Salut Pública i Consum de l’Ajuntament es mostren els 2 
rètols que s’han dissenyat per fer més difusió del Pla de prevenció de drogodependències 
ATERRA. Els membres del consell en poden demanar per fer-ne difusió, si és pertinent, en 
els seus àmbits d’actuació. 
 
S’ informa que l’Àrea de Benestar Social, Salut Pública i Consum es traslladarà a l’edifici de 
l’OPE a mitjans del mes d’abril. 
 
Des del Centre Mèdic del Ter es manifesta preocupació pels problemes d’al·lèrgia generats 
pels pollancres del passeig del Ter i es pregunta quines actuacions es fan i si s’intensificarà 
la neteja. La Directora de l’Àrea de Benestar Social, Salut Pública i Consum explica que és 
un tema que porten des de medi ambient, i que es farà la consulta i es donarà resposta via 
e-mail. 
 
La Directora de l’EAP Manlleu manifesta que un dia de fred i glaçades es van trobar que la 
brigada municipal els va portar sal al CAP, però que no la van posar en la zona de la pujada 
del carrer fins a l’entrada del CAP. Els van dir que se n’havien de fer càrrec des del CAP. 
Explica que ells no tenen mitjans per fer-ho i demana que en una altre ocasió si que ho 
pugui fer des de la Brigada. Des de l’Ajuntament es comenta que es parlarà amb Serveis 
Territorials per evitar aquesta incidència de cara l’hivern vinent. 
 
La representant de l’Agència de Salut Pública a Osona (ASPO), explica el PROJECTE 
ENTORN ACTIU: Fes-ne 10.000 ! (passes). Explica que és un projecte impulsat des del 
servei d’esports del Consell Comarcal, que té el suport de la Diputació de Barcelona i 
l’ASPO i que hi participen tècnics d’esports i de salut dels Ajuntaments de Vic, Manlleu i 
Torelló. Els seus objectius són promocionar els camins o recorreguts que tenen aquests 
municipis tenen per anar a caminar i conscienciar a la població que vagi a caminar. Es tracta 
de conscienciar la població sobre la importància de ser més actiu en la vida de cada dia, i de 
facilitar la seva mobilitat caminant (però també amb bicicleta o corrent) per tot l’entramat 
urbà i pels entorns rurals que cada municipi disposa. Finalment comenta que el projecte es 
concreta amb l’arranjament d’un camí circular que uneix el centre del municipi amb les 
afores. I aclareix que la campanya Fes-ne 10.000 ! explicita el nombre de passes que es 
poden fer entre diferents llocs rellevants dels municipis.   
 
A les a les 16.50 h es dona per tancada la sessió. 
 

   
   

 


