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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT DE MANLLEU 
 
Dia: dimecres 4 de setembre de 2019 
Hora: 20 hores 
Lloc: Sala de Plens Ajuntament de Manlleu (Plaça Fra Bernadí,6,) 
 
Assistents: 

Enric Vilaregut Sàez Alcalde en funcions  
Regidor d’Urbanisme, Habitatge, Esports i Indústria  

Mª Josep Palomar González  Regidora de  Govern Obert, Atenció Ciutadana, Salut 
Pública i Consum 

M. Lluïsa Bautista  Regidora d’organització de persones i règim intern, 
representant JUNTSxCAT 

Marta Moreta Rovira   Regidora, representant  PSC-CP 

Maira Costa Casas Regidora, representant CUP-AMUNT 

Paco Zambrana Tinoco Regidor, representant SOMI 

Sara Belmonte  Metgessa família –CAP Manlleu 

Eva Creus  Referent del GIS – CAP Manlleu 

Jaume Castellano Gerent Fundació Hospital Sant Jaume 

Rosa Espadamala Representant Escoles d'infantil i primària de Manlleu 

Elena Borge  Representant Centres de secundària de Manlleu 

Elisenda Mercadal Representant Associació Síndrome d'Asperger 

Miriam Quiñoa  Agència de Protecció de la Salut d'Osona 

Àgata Gelpi Lluch Coordinadora Àrea de Promoció Social i Personal, Salut 
Pública, Consum i Igualtat 

Laia Vergés Gassó Tècnica Salut Pública i Consum 

Carme Trillas Torrents Àrea Salut Pública i Consum 

 
 
Excusen la seva assistència: 

Pere Compte Lopez   Regidor de Promoció Social i Personal 

Laura Almendros  Directora CAP Manlleu 

Mª Àngels Romeu  Directora Fundació Hospital Sant Jaume 

Maite Ferrer  Representant Farmàcies de Manlleu 

Mª Carme Collell  Representant Escoles bressol municipals 

Conxita Vilalta  Representant Osona contra el càncer 

Marc Codina  Representant Centres fisioteràpia 

Roser Mas  Representant UGT d’Osona 

 
 
No assisteixen: 

Ramon Viñas  Representant Associació de familiars de malalts 
mentals 

Representant Clínica dental COIM Representant Clíniques dentals 

Representant Centre mèdic El Ter Representant Centres mèdics 

Miquel Sanchez  Representant CCOO d’Osona 

Jordi Contijoch  Associació d'Empresaris de Manlleu 
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Ordre del dia: 

1. Benvinguda a càrrec de la Sra. Maria Josep Palomar Regidora de Govern Obert, Atenció 
Ciutadana, Salut Pública i Consum 
 

2. Presentació del Pla Local de Salut a càrrec de la Sra. Marta Vilanova, Directora Científica de 

l’empresa Ambsalut i autora del Pla de Salut Local 

 
3. Torn obert de paraules 

 
La sessió comença en primera convocatòria a les 20.10h, donat que hi ha quòrum suficient per iniciar-la.  

 

L’últim Consell va tenir lloc el 24/11/2015, motiu pel qual no es considera  oportú incloure la seva aprovació 

a  l’ordre del dia, donat que en el seu moment es va fer arribar als membres i es varen incorporar les 

esmenes pertinents. 

 

1. Benvinguda a càrrec de  la Regidora Sra. Maria Josep Palomar  

La Regidora dona la benvinguda a tots els/les assistents, presentant a la Coordinadora de Promoció 
Social i Personal, Salut Pública, Consum i Igualtat, Sra. Àgata Gelpí i a la Tècnica de Salut pública i 
Consum, Sra. Laia Vergés. 

 

Comenta  que el Pla Local de Salut 2018 -2023 (PLS) dona el tret de sortida en aquest mandat dins de 

l’àmbit de la Salut, fent incís  que  la salut publica és un tema molt transversal i afecta diferents àrees 

de l’Ajuntament i àmbits diferents. 

Explica que des del Servei de Salut púbica s’ha promogut l’elaboració del PLS de Manlleu. L’objectiu 

primer d’aquest Pla és recollir, reordenar, coordinar la Planificació conjunta i transversal , afavorint la 

participació ciutadana per tal de reforçar, millorar i potenciar totes les actuacions que es fan 

actualment en matèria de salut pública en l’àmbit municipal.  

 

Es mencionen alguns dels plans, accions i programes que actualment s’estan realitzant a Manlleu: Pla 

d’Acció- Pla ATERRA de prevenció municipal de les drogodependències 2017-2020, -Pla de Seguretat 

Alimentària Municipal de Manlleu 2016-2019,  entre d’altres. 

Es donen agraïments:  

 A la Diputació de Barcelona per el finançament concedit per l’elaboració del Pla 

 Al grup motor i al grup tècnic per a la seva col·laboració en la fase d’anàlisi i definició dels 

objectius el Pla 

 A la ciutadania en general per les seves aportacions durant el procés participatiu 

 

Recalca que malgrat avui es presenta un document fruit del treball de totes aquestes persones, es 

poden recollir altres aportacions dels membres del Consell de Salut que es poden estudiar i 

incorporar si s’escau. 

 

Es presenta a la Sra. Marta Vilanova, directora científica de l’empresa Ambsalut i autora del PSL 
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2. Presentació del Pla local de salut 

 
La Sra. Marta Vilanova inicia la seva presentació exposant el model “Salutogènic” en el qual s’ha 

basat l’elaboració del pla. 

Tot seguit passa a mostrar una resum dels indicadors més rellevants de salut del municipi.  

Fa un incís per puntualitzar que tots els indicadors s’han recollit de diferents fons oficials . Són doncs 

absorbits d’altres fonts i que no se´n han generat de nous per elaborar el pla. Sovint aquest 

indicadors presenten factors limitats ja que s’analitzen en diferents períodes de temps, mostres 

poblacionals que divergeixen entre ells. 

La Marta en ressalta els següents: 

 

- Índex socioeconòmic compost: aquest és molt baix 3,3 i per tant hi ha un alt grau de 

dependència. Manlleu és una de les (5) cinc ABS més desafavorides de la Regió Sanitària de 

la Catalunya Central 

- Població exempta de copagament farmacèutic 2016 total és 8,2 a Manlleu respecte un 4,1 

del total de Catalunya 

- Nivell alt d’analfabetisme sobretot en dones 

 

No hi ha cap índex de morbiditat a ressaltar que difereixi significativament de la mitjana catalana. 

 

Tot seguit, la Sra. Vilanova  explica el Pla d’acció que s’ha elaborat. Aquests es distribueix en 9 àmbits 

i es comenten algunes de les principals accions. 

 
3. Torn obert de paraules 

La Regidora dona pas al torn obert de paraules. 
 
Intervé la Regidora Sra. Marta Moreta,  i comenta que caldria fer una actuació en referència a l’ús de 
les Tecnologies  de la informació i la comunicació  (TIC), les xarxes socials,  i els efectes nocius de les 
pantalles. Fa incís en la qualitat de l’aire, donat que creu que caldria fer un anàlisi més profund 
consultant les dades obertes del Departament de Medi Ambient de la Generalitat i comparant-les 
amb les que s’han presentat. 
 
La Sra. Àgata Gelpí respon comentant que pel que fa a l’ús de les TIC, Xarxes Socials i Pantalles són 
intervencions contemplades en el marc del Pla ATERRA i que recentment s’ha modificat el títol i 
logotip del pla que es passarà a anomenar “Pla de prevenció de Drogodependències, pantalles i altres 
addicions”. 
 
La Sra. Laia Vergés també apunta que les accions previstes en aquest àmbit, dins del pla d’acció, es 
revisaran per fer-ho més entenedor i incloure la menció “pantalles i altres addiccions a la oferta de 
tallers del catàleg escolar”. 
 
El Sr. Enric Vilaregut intervé per comentar que es faci un anàlisi més profund de la qualitat de l’aire 
tenint en compte aspectes climatològics de Manlleu com  la inversió tèrmica. També comenta que 
caldria especificar millor quines conclusions s’extreuen de l’anàlisi d’indicadors per enllaçar-los amb 
el pla d’acció. 
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El Sr. Jaume Castellano pregunta com s’avaluarà l’efecte del pla d’acció que creu que és molt 
complert i extens. També recorda que pel que fa a les energies renovables es tingui en compte que 
l’ús dels sistemes de calefacció amb biomassa s’està desaconsellant per els efectes de contaminació 
del medi que s’ha demostrat que ocasionen. 
 
La Sra. Marta Vilanova respon que pel que fa a l’avaluació del Pla d’acció es contempla una avaluació 
dels efectes i del propi procés del pla a curt termini, però una avaluació de l’impacte directe sempre 
és difícil fer-lo en els plans de Salut donat que aquests es visibilitzaran a llarg termini. 
 

A les 21.15h es dona per finalitzat el torn obert de paraules. Els presents varen mostrar el seu acord 
per portar el Pla de Salut en aprovació al següent Ple municipal i incorporar les esmenes comentades. 
 
La Regidora Sra. Palomar fa la cloenda de la presentació. 
 

 

 
 
La Secretària, 
 

 Vist i plau: 
La Presidenta i Regidora de Salut Pública, 
 

Laia Vergés Gassó  Maria Josep Palomar  
 


