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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT DE MANLLEU 

 
Dia: dijous 28 d’octubre de 20201 

Hora inici: 19.06 hores 
Hora fi: 20.25 hores 

Lloc: Reunió  virtual plataforma Zoom 

 
Assistents: 

 

Mª Josep Palomar 
González  

Presidenta del Consell, Regidora de  Govern Obert, Atenció 
Ciutadana, Salut Pública i Consum 

Laia Vergés Gassó Secretària del Consell, tècnica de Salut Pública 

Eulàlia Valero Pirla Administrativa de Salut Pública 

Marta Moreta Rovira  Regidora, representant  PSC-CP 

Paco Zambrana Tinoco Regidor no adscrit 

Sara Sanchez Belmonte Directora CAP Manlleu 

Margarita Sala Estrada Psicòloga CAP Manlleu 

Jaume Castellano Pluja Director Fundació Hospital Sant Jaume 

Noelia Vallejo Muñoz Representant Escoles bressol municipals (Directora Escola 

Bressol Picarols) 

Rosa Mª Espadamala 
Saña 

Representant Escoles d'infantil i primària de Manlleu 
(Directora Escola Puig Agut) 

Quim Bretcha Planas  Representant Centres de secundària de Manlleu (Director 
Escola Casals Gràcia) 

Dolors Coll Areñas Coordinadora SISO Osona (Agència de Salut Pública) 

Àgata Gelpi Lluch Coordinadora d’Àrea de Promoció Social i personal, salut 
pública, consum i Igualtat 

Marta Vilanova Vilà Directora tècnica Amb Salut 

Montse Codinachs Vila coordinadora de l'Àrea d'habitatge d'Osonament 

Assumpte 
Acta reunió Consell Municipal  

 

Interessat/ada de l'expedient 
AJUNTAMENT DE MANLLEU  

 

Localització de l'activitat 
CARRER ENRIC DELARIS 7 MANLLEU (BARCELONA)  



Susana Montalban  Psicòloga de l'àrea d'habitatge d'Osonament 

 

Excusen la seva assistència: 
 

Pere Compte Lopez  Vicepresident del Consell, Regidor de Promoció Social i 
Personal 

Marc Codina Capdevila Representant centres fisioteràpia (Fisioterapeuta 

FISIOSONA) 

Maira Costa Casas Regidora, representant CUP-AMUNT 

Conxita Vilalta Soldevila Representant Osona Contra el Càncer 

Cristina Bonfill Representant Associació Malalts Síndrome d'Asperger 

Marta Serra Raurell  Representant centre mèdics (Gerent Centre de salut El Ter) 

Sandra Deu Andreu Vet Ter, representant clíniques veterinàries  

Míriam Quiñoa Salanova  Coordinadora (Agència de Protecció de la Salut d’Osona) 

 

 
No assisteixen: 

 

M. Lluïsa Bautista 

Sanchez  

Regidora d’organització de persones i règim intern, 

representant JUNTSxCAT 

Maite Ferrer Chambó Representant farmàcies de Manlleu 

Rosalia Solà Roigé Representant CCOO d’Osona 

Eva Capdevila (UGT 

d’Osona) 

Representant UGT d’Osona 

Jordi Contijoch Sala Associació d'Empresaris de Manlleu 

Ramon Viñas Torras Representant Associació de Familiars de Malalts Mentals 

 

 

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 

2. Avaluació Pla Salut Local, a càrrec Marta Vilanova, directora tècnica AmbSalut. 

3. Presentació estudi salut mental, a càrrec de Montse Codinachs, coordinadora de l'Àrea 
d'habitatge d'Osonament. 

4. Elaboració del nou Pla de prevenció de drogodependències. 
5. Campanyes de vacunació (Grip i Covid-19). 

6. Torn obert de paraules. 

 
 

La sessió comença en primera convocatòria a les 19.06 h, donat que hi ha quòrum suficient. 
 

 
 

 

Benvinguda a càrrec de Laia Vergés (Tècnica de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament 
de Manlleu) 
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Es dona la benvinguda i s’agraeix l’assistència dels presents. Malgrat que inicialment s’havia plantejat 

fer la reunió presencial, a petició d’alguns vocals, finalment s’ha optat per l’opció telemàtica per 
fomentar una major assistència. 

 
Es recorda que el Consell Municipal de Salut de Manlleu és un òrgan consultiu de participació sectorial, 

es crea amb la voluntat de l’Ajuntament de contribuir en l’àmbit de la salut pública tot afavorint la 

participació de la ciutadania i les associacions, mitjançant el debat i la reflexió de les polítiques 
municipals en l’àmbit de la salut pública i per recollir noves aportacions. 

 
 

Formalitats  
 

S’explica que es compta amb la presència de la Sra. Dolors Coll, Cap de Servei de Promoció de la 

Salut a la Catalunya Central com a representant de l’Agència de Salut Pública. 
 

També es dona la benvinguda al Sr. Jaume Castellano com a nou director de l’Hospital Sant Jaume, 
en substitució de la Sra. Mª Àngels Romeu, recentment jubilada. 

 

Es presenta a la Sra. Margarita Sala, nova incorporació com a Psicòloga al CAP Manlleu.  
 

També es compta amb la presència de les Sres. Montse Codinachs i Susana Montalbán com a 
representants d’Osonament. 

 

S’afegeix com a nou membre del Consell: 
- Sandra Deu, de Vet Ter, representant de clíniques veterinàries. 

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
 

Es comenta que l’acta va ser enviada després de la sessió del 29 octubre de 2020 i també en aquesta 

última convocatòria i, per tant tots els membres en tenen constància i es considera que no s’escau 
llegir-la. 

 
Es demana als vocals assistents si consideren oportú aprovar-la o si es vol fer alguna esmena o 

aportació. Finalment s’aprova per unanimitat l’acta anterior. 

 
 

2. Avaluació Pla Salut Local, a càrrec Marta Vilanova, directora tècnica AmbSalut 
 

Es dona pas a la intervenció de la Marta Vilanova, directora tècnica de l’empresa AmbSalut i editora 

del Pla, la qual presenta el resum de l’avaluació del 2020 del Pla de Salut, marcat per la situació de 
pandèmia de la Covid-19, motiu pel qual s’ha afegit un valor d’assoliment nou que s’ha anomenat No 

portat a terme per la Covid-19.  
 

Els resultats de l’avaluació Global 2020 del Grau d’assoliment es mostren a la següent imatge:  
 

 



 

 
 

S’acorda enviar l’enllaç de la presentació a tots els assistents per si és del seu interès. 
 

S’agraeix a la Marta la seva presentació. 

 

3. Presentació estudi salut mental, a càrrec de Montse Codinachs, coordinadora de l'Àrea 

d'habitatge d'Osonament. 

 

Continuem amb el següent punt de l’ordre del dia. Fan la presentació la Sra. Montse Codinachs 

juntament amb la Sra. Susanna Montalbán, psicòloga de l'àrea d'habitatge d'Osonament. 
 

L’estudi es basa en l’impacte de la pandèmia per la Covid-19 a la Llar residència de salut mental de 
Manlleu.  

 

Osonament és una entitat sense ànim lucre que té com a missió afavorir el desenvolupament integral 
de la persona i la millora de la seva qualitat de vida, mitjançant activitats i serveis d’àmbit comunitari 

per a la promoció, prevenció i l’atenció de la salut mental, les addiccions i la logopèdia, entorn la 
comarca d’Osona.  

 
Tenen diferents programes d’intervenció. 

 

Dades descriptives 2020: 
 

-447 persones ateses a Logopèdia: 248 homes i 199 dones 
 -638 persones ateses a l’àrea de Salut Mental i addiccions: 386 homes i 252 dones 

-34 persones inserides (41 contractes laborals) 

-93 professionals, 18 amb certificat de disminució per trastorn mental 
 -3 doctorands industrials 

 
A la Residència Llar de Manlleu s’atenen persones amb problemàtica social derivada de la malaltia 

mental. Consta de 30 places públiques, per a persones d’entre 18 i 65 anys amb un diagnòstic de 
trastorn mental sever. També ofereixen servei d’atenció a la llar. Actualment 11 persones són de 

Manlleu. 
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Per tal de poder objectivar la vivència i l’impacte que estava tenint el coronavirus més enllà del que 

els professionals observàvem, es va passar un qüestionari. L’estudi es va administrar a un total de 28 

persones residents a la llar residència per part de la psicòloga del recurs en dos moments, setembre 
2020 i abril 2021. 

 
Resultats:  

 

 
 

En l’anàlisi de la simptomatologia present, s’observa com la tristesa és present en més de la meitat de 
residents, i va en augment en la segona administració. Disminueix el nerviosisme, però es manté 

present en 15 de les 28 persones enquestades, un any després de l’inici de la pandèmia. 
 

Respecte a la salut, entre el 80 i el 85% de  persones verbalitzen que no ha empitjorat la seva salut 

orgànica i el 89 % de persones que no ha empitjorat la seva salut mental. 

El 100% de les persones han rebut el suport que necessitaven.  

El 89% verbalitza que manté estabilitat psicopatològica i el mateix nombre no ha necessitat augment 

o canvi de la pauta psiquiàtrica per fer front a la situació. Només dues persones ho han requerit.  

Entre el 45 i el 55% ha requerit més seguiment per part de psicologia. 

 
Davant la pregunta si la incertesa els generava malestar, els resultats són els següents: 

 

 
 

Entre el 60 i el 70% dels residents tenen contacte familiar de forma setmanal i/o diari.  

Amb relació a l’estat en general, més del 70% de les persones preguntades responia amb un 7 o més 
 



Aquest octubre, han participat en el Projecte RESI Covid, que pretén avaluar l'impacte de la pandèmia 

de COVID-19 en les persones i organitzacions de l'àmbit residencial de Catalunya i fer propostes de 

millora del model assistencial. 
 

La feina a partir d’ara és seguir treballant perquè l’impacte emocional de la pandèmia sigui el menor 
possible, juntament amb les famílies i referents tutelars, la comunitat i l’esforç de tots els 

professionals. 

 
Agraeixen el seguiment i reforç per part de l’equip de l’ABS Manlleu durant la pandèmia i s’explica que 

el 100% de persones ateses estan vacunades. 
 

 

4. Elaboració del nou Pla de prevenció de drogodependències. 

 

S’explica que l’anterior Pla de prevenció de drogodependències es va executar del 2017 al 2020.  
 

Enguany, la Junta de govern va acordar una pròrroga del Pla en data 9 de març, però s’està elaborant 
el nou Pla Aterra amb la voluntat d’aprovar-lo el 2022. Ja s’han sol·licitat propostes a diferents entitats 

i a partir d’aquestes propostes es formalitzarà un nou contracte menor que hauria de quedar resolt el 

pròxim mes de novembre. Caldrà constituir un grup tècnic per aquesta elaboració i es demanarà si 
alguns membres del Consell en volen formar part. 

 
En una segona fase per fer el seguiment i dinamització del pla, es compta amb un grup impulsor per 

portar-lo a terme amb representants del món sanitari, escolar, així com Policia local, mossos 

d’esquadra i altres tècnics municipals (educació i esport). Caldrà també reformular aquest grup motor. 
 

5. Campanyes de vacunació (Grip i Covid-19). 
 

Es comenta informació actualitzada de les campanyes de vacunació: 
 

GRIP 

El dilluns dia 25/10/21 es va iniciar la campanya de vacunació. Els interessats poden demanar ja cita 
prèvia pels canals habituals. A Manlleu aquest any només es farà al CAP Manlleu. 

 
COVID-19 

Segons dades actualitzades a la Catalunya Central gairebé un 71,95% de la població està vacunada 

amb pauta completa. Osona se situa sobre el 80% i a Manlleu en concret sobre el 75%. L’objectiu és 
el 80%. 

 
S’observa que per a la franja d’edat d’entre els 12 i 39 anys la dada se situa en un 60% de vacunació 

amb pauta complerta i cal reforçar el missatge de la importància de fer-ho. S’ha presentat a la 
Direcció del Servei d’Atenció Primària d’Osona una proposta de reactivació de la vacunació de LA 

COVID-19 per a certs col·lectius, però encara no hi ha una estratègia definida i aquesta cal 

encaminar-la cap a localitzar alguns referents comunitaris, conèixer quines resistències hi ha i fer-hi 
front. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

6.  Torn obert de paraules 
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En aquest últim punt, la Laia Vergés dona pas per si algú vol fer alguna intervenció 

 

Marta Moreta llança les següents preguntes a les representants d’Osonament: 
 

-Són suficients professionals per atendre a tots els residents o pel contrari creuen que en necessiten 
mes?  

-Preocupació pels menors. Està previst algun estudi ni que sigui a nivell comarcal per valorar la salut 

mental en la franja d’edat de 15-17 anys? 
La Sra. Montse Codinachs i Susanna Montalbán comenten que els ratis de professionals no s’ajusten a 

la realitat perquè els usuaris envelleixen i canvien les necessitats. Comenten també que la concessió a 
Osonament va per concurs del Departament d’Afers Socials i el contracte programa contempla segons 

rati 1:15 professionals. Aquest no és suficient. Degut a la situació Covid-19 es van posar més 
recursos. El model d’atenció d’Osonament està centrat a la persona. 

Respecte al tema joves, la Covid-19 ha tingut un impacte importantíssim i s’estan obrin programes.  

 
Respecte tema vacunació la Sra. Marta Moreta pregunta el percentatge de joves vacunats de 12 anys.  

La Sra. Sara Sànchez informa d’aquesta i d’altres dades de vacunació a Manlleu amb pauta completa:  
 

-Joves de 12 a 15: 57,56% 

-Tram dels 30-34: 57,31% 
-Tram dels 20 al 29: 58,42% 

 
Es destaca que dels 20 als 30 no s’arriba al 60% de vacunació.  

 
La Sra. Marta Vilanova intervé comentant que hi ha resistències de vacunació i que caldria valorar 

aplicar alguna metodologia amb els joves per treballar amb els grups més baixos de vacunació, com 

per exemple fer grups focals, dinàmiques amb grups reduïts, etcètera. 
 

Per últim la Laia Vergés comenta que un dels temes que volia introduir és el de la Salut Mental donat 
que estem en una situació social on hi ha molts factors desencadenants de trastorns mentals i en 

aquest sentit, l’ICS actualment està fent una nova aposta de l’abordatge comunitari de la salut 

emocional i com a exemple d’aquesta aposta és el cas de la Sra. Marga Sala, psicòloga que 
recentment s’ha incorporat al CAP Manlleu i a la que li dona pas perquè expliqui una mica més en què 

consisteix aquest nou projecte.  
 

La Sra. Marga Sala explica que la seva incorporació es centra dins d’un programa de Benestar 
emocional i salut comunitària. Que s’ha contractat més de 40 psicòlegs entre diferents CAPS de 

Catalunya. L’objectiu d’aquest programa pilot és actuar en prevenció i promoure el benestar a la 

comunitat i està adreçat a joves, adults, gent gran i persones en risc d’exclusió. Un dels propòsits que 
busca és prescriure activitats en lloc de medicaments. Per tant la desmedicalització seria un dels 

principals objectius de la seva tasca. 
Cal recollir els actius de salut, actualitzar-los i per a poder-ne fer una prescripció adequada. 

 

 
 

 
 

 



Finalitza amb aquesta intervenció el torn obert de paraula. 

 

La regidora de Salut Pública, la Sra. MªJosep Palomar conclou la sessió agraint un cop més la 
participació dels assistents. 

 
Laia Vergés Gassó aixeca la sessió a les 20:25, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

   

 

 
 

La secretària 
 

 

F_FIRMA_87 

Vist i plau 
La presidenta 
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