
CONSELL MUNICIPAL DE SALUT 

ACTA DE REUNIO 
CONSELL MUNICIPAL DE SALUT 

Núm.   2/2018 sessió ordinària 
Dia:   04 DE JULIOL DE 2018 
Hora :  de 17.00 h fins 19. 45 h. 
Lloc: Aula Polivalent de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones.

Assistents:

Representants Consell: 

Agència de Salut Pública de Catalunya
Associació de malalts de ronyó – ADER 
Associació Alba 
Associació art pal·liatiu 

Associació per la incontinència anal – ASIA 
Associació d’intervenció en drogodependències d’Egara – AIDE 
Associació "Todos contra la Histiocitosis" 
Associació Vallès Amics per la Neurologia- AVAN 

Centre Universitari de la Visió 
Club social Egara/ FSMC 
Col·legi oficial d’infermeres i infermers de Bcn delegació Terrassa 

Col·legi oficial de farmacèutics de Barcelona - delegació Terrassa 
Consorci Sanitari de Terrassa 
Federació d’Associació de Veïns de Terrassa 
Grup municipal CIU 
Grup municipal PSC 
Grup municipal TEC 
Institut Català de la Salut 

Mútua Terrassa 
ONCOLLIGA 
Plataforma defensa sanitat pública (PSDP) 
Servei català de la salut (Catsalut) 
Taula de Capacitats Diverses 
Àrea de drets socials i atenció a les persones 
Servei Municipal de Salut i comunitat 
Presidenta CMS 
Secretària CMS

Sr. Joan M. de Miquel 
Sr.  Eugeni Coll 
Sra. Ester Pérez 
Sra. Sílvia Cadevall 
Sra. Neus Frigola 
Sra. Maite Carreras 
Sr. Pep Pitart 
Sr. Rafa Morante 
Sr. Ramon Costa 
Sra. Lidia Gil 
Sra. Montse Gabaldà 
Sra. Núria Tomàs 
Sra. Raquel Cortés 
Sra. Eulàlia Torres 
Sra. Rosa Garcia 
Sr. Rubén de Vega 
Sra. Núria Pagès 
Sr. Jaume Pavia 
Sr. Antoni Ferran 
Sr. Plàcido Lordan 
Sra. Mercedes Garcia 
Sra. Montserrat Nozal 
Sra. Neus Cruz 
Sra. Laura Pavón 
Sra. Laura Ferrer 
Sra. Núria Martí 
Sra. Mª Salut Martínez 
Sr. Oriol Capelles 
Sr. Àlex Monfort 
Sr. Albert Moncada 
Sra. Eva Candela 
Sra. Montse Martin 

S’excusen: 

Sra. Isabel Marqués- Sindicatura de Greuges 
Sr. Isaac Albert- grup municipal ERC-Mes  
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ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació acta reunió anterior:  

No s’han rebut esmenes i es dona per aprovada l’acta de la reunió anterior 
(21/03/2018). 

2. Funcions i competències del personal d’infermeria  
 

Es recorda que aquest tema es va proposar en un dels plenaris i reiteradament ha 
sorgit en altres reunions com en les del grup de treball d’accessibilitat. 
La presentació és a càrrec de les representants del Col·legi d’infermeres i infermers: 
Rosa Garcia i Eulàlia Torres (document en adjunt- annex1). L’exposició consta de dues 
parts, la primera una presentació genèrica del que és la professió d’infermeria, així 
com les competències que tenen assignades i una segona centrada en les funcions 
concretes que desenvolupen en l’àmbit de l’atenció primària.   
 

3. Pla d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut  
 
La Sra. Maria Salut Martínez del CatSalut presenta el pla d’actuació per a prevenir les 
onades de calor sobre la salut a nivell de Catalunya, que es posa en marxa des de l’1 
de juny al 30 de setembre amb la finalitat de predir les possibles situacions 
meteorològiques de risc, amb la màxima antelació que permetin els mitjans tècnics per 
tal de minimitzar els efectes negatius de les onades de calor en la població i 
concretament en els grups més vulnerables (gent gran, nadons, persones amb 
malalties cròniques..etc). 
Seguidament els proveïdors exposen les accions concretes que realitzen: 
HMT: SMS a les persones vulnerables per recordar les mesures bàsiques i informació en 
la pàgina web. 
CST: Fer seguiment de les persones més vulnerables detectades i posar informació del 
canal salut en els espais on tenen pantalles i en els que no els pòsters amb els consells 
bàsics. 
ICS: al juny comencen la campanya informativa adreçada a la població més 
vulnerable. Es una intervenció molt integrada en el dia a dia dels professionals 
d’infermeria. 
(document en adjunt- annex2) 
 

4. Informacions Grups de Treball (GT) 
 

GT d’accessibilitat: la Sra. Núria Martí de la Plataforma en defensa de la sanitat pública 
(PSDPT) informa de la reunió del maig i posa de relleu les dificultats sorgides per trobar 
data per una propera reunió.  Remarca que el Consell ha de servir per agilitzar certs 
processos i millorar les mancances del sistema sanitari, és mostra pessimista en quan a 
que aquest grup de treball serveixi per a que es puguin produir millores en el sistema i 
creu que s’hauria de trobar la manera de que en aquest espai estiguessin els gerents 
dels diferents proveïdors i l’Alcalde.  En la reunió es van demanar les dades de les llistes 
d’espera i en la propera s’hauran de presentar. Es crea debat respecte aquest punt, ja 
que tot i que es considera necessari tenir aquesta informació, també s’interpel·la sobre 
si el tenir les dades ajudarà a solucionar les greus mancances del sistema. En tot cas és 
un punt de partida per saber la situació de cada proveïdor i per identificar les 
dificultats reals.  
La presidenta, conclou que des del consell si creu necessari es pot elevar alguna 
proposta de millora a junta de portaveus i després portar-ho al ple. 
Finalment s’apunten els temes treballats en la reunió a través del document resum (en 
adjunt- annex3). 

http://salutmentalterrassa.org/wp-content/uploads/2018/09/COIB_annex1.pdf
http://salutmentalterrassa.org/wp-content/uploads/2018/09/POC_annex2.pdf
http://salutmentalterrassa.org/wp-content/uploads/2018/09/resum-_reuni�-GTA_14-05-18_annex3.pdf
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GT Salut Comunitària: l’Albert Moncada informa que es va plantejar una data de 
reunió però ha estat impossible convocar-la, donat que és una sessió de treball que 
requereix una preparació important. S’ha de fer d’una manera engrescadora i han 
de ser sessions profitoses per a tots els participants, això implicar dedicar temps per 
buscar la forma més eficaç, per tant hem de veure com ho organitzem. 
 
 

5. Espai entitats: presentació Centre Universitari de la visió (CUV) i Associació 
Vallès Amics de la Neurologia (AVAN) 

 
Amb l’objectiu de conèixer el treball que desenvolupen les diferents entitats 
representades en aquest consell, avui es presenten: 

• CUV, a càrrec de la Núria Tomàs. Aquest centre és la clínica de salut visual de 
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), sent els seus objectius principals 
la formació de professionals de referència, la recerca clínica i els serveis 
especialitzats.  
Uns dels serveis que ha anat creixent al llarg dels anys és el de l’acció social, 
que ofereix atenció visual a persones en rics d’exclusió social, que s’ha convertit 
en un model assistencial i docent únic i pioner  a Europa. Justament demà 
presentaran un nou projecte: Mirades Solidàries. (presentació en adjunt- 
annex4) 

• Avan que està de celebració dels seu 25è aniversari, a càrrec de la Montse 
Gabaldà. Aquesta és una entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de 
les persones afectades de malalties neurològiques, els seus familiars i entorn, 
oferint suport social, terapèutic i de lleure, i establint un compromís d’atenció, 
proximitat i continuïtat. (presentació en adjunt- annex5) 
 

6. Informacions Presidència 
 
• Albert Moncada informa sobre la Fira d’entitats de Salut 2018. Explica que 

després d’ajornar-la a l’abril es van mirar dates per intentar fer-la en breu, però 
ha esta impossible donat que l’espai de plaça vella està ocupat els dissabtes  
fins finals d’any. Per aquest motiu s’ha mirat un altre emplaçament cèntric en 
aquest cas el de la Plaça del Progrés, que té disponibilitat al setembre, a 
l’octubre i al novembre. En breu s’enviarà correu demanant opinió al respecte 
a totes les entitats. 

 
• Àlex Monfort, director de serveis (Àrea de drets socials i serveis a les persones) 

informa sobre el projecte "Igualtats Connectades. Interseccionalitat a les 
polítiques públiques locals", que parteix de la necessitat de cercar noves formes 
d’intervenir i planificar que donin respostes més integrals i adequades a la 
complexitat de la realitat de les persones i en aquest sentit aplicar 
l’enfocament interseccional en les politiques públiques locals de no 
discriminació. Aquest inclou diferents accions (formacions, tallers, xerrades, 
sessions de treball...etc) dirigida  tant al personal de l’ajuntament com entitats, 
professionals socials, sanitaris, educatius i altres persones interessades. Les 
convocatòries dels dies dels tallers se'ls farà arribar des del servei de salut. 
Es reparteix fulletó informatiu i algunes entitats demanen que se’ls faci arribar 
via correu per fer difusió entre els seus socis.  

 
7. Torn obert de paraules 
- CST, informa que demà a les 17 hores es farà la presentació del projecte 

Rodallibre que consisteix en oferir llibres i jocs de taula als pacients ingressats a 
l’Hospital de terrassa, fent servir un carretó mòbil que portaran els voluntaris del 
CST. Aquesta iniciativa sorgeix a partir d’una idea concebuda pel Servei de 
Voluntariat del CST en col·laboració amb la Xarxa Artllibre. 

http://salutmentalterrassa.org/wp-content/uploads/2018/09/Avan_annex5.pdf
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- Es proposa fer 4 reunions plenàries anuals per fer que aquestes no siguin tan 

denses o procurar que l’ordre del dia sigui més reduït. 
 
 
 
Conclusions i acords: 

1.  Es recorda que la setmana vinent hi ha la reunió del grup de treball 

d’accessibilitat: dimarts 10 de juliol a les 17 hores a l’Aula Polivalent, de 
l’Edifici Glòries. 

2. La propera reunió plenària: 7 de novembre a les 17 hores a l’Aula Polivalent, 

de l’Edifici Glòries. 

 

 

        

 

La secretària 

Terrassa, Juliol del 2017 

 
 
 
 


