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CONSELL MUNICIPAL DE SALUT 
 
A Vilafranca del Penedès, el dia 10 de març de 2020 a les 18h s’inicia la sessió 
ordinària i de constitucició del CMS, durant la legislatura 2019-2023. 
La regidora i presidenta del Consell Municipal de Salut, Sra. Anna Doblas Ruíz 
amb l’assistència de les conselleres i consellers següents: 
 
En representació dels grups polítics amb representació municipal: 
Sr. José Ignacio Álvarez Rodríguez, C’s 
Sr. Miquel Cartró Boada, CUP 
Sra. Dolors Tosas Rius, ERC 
Sra. Núria Rovira Pacheco, JxV 
Sra. Eulàlia Barqué Via, PSC 
Sra. Núria López del Rio, VeC  
 
En representació d’entitats de Salut: 
Sra.Sílvia Alvarez Fernández, ACADIP 
Sr. Francesc Xavier Fernández Moreno, ACTIVAMENT 
Sra. Montse Collado Herraiz, ASSOCIACIÓ DE MALALTS I TRASPLANTATS 
HEPÀTICS. 
Sra. Trinidad Bové Doroteo, AUTISME AMB FUTUR. 
Sra. Assen Càmara Pérez, LLAMBRUSCA-ALZHEIMER. 
Sra. Glòria Villena Coronado, PIT PENEDÈS. 
 
Persones expertes: 
Sra. Eva Casan Albiach, ADJUNTA A LA DIRECCIÓ DE L’EQUIP DE 
PEDIATRIA TERRITORIAL DE L’ALT PENEDÈS.  
Sra. Sara Freixedas Bergés, METGESSA DE FAMÍLIA, REFERENT DE SALUT 
COMUNITÀRIA DE L’ALT PENEDÈS, DIRECTORA DE L’EQUIP D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA PENEDÈS RURAL. 
 
Proveïdors de salut: 
Sr. Arturo Campo Alcolea, AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA. 
Sra. Blanca Muntané Rodríguez, DIRECTORA DEL SECTOR SANITARI ALT 
PENEDÈS-GARRAF. 
 
Servei de salut i consum: 
Núria Sanromà Rebollar, Cap del Servei de Salut i Consum. 
Mariona Junyent Parera, tècnica en funcions de secretària CMS. 
 
 

1.- Constitució del Consell Municipal de Salut 
La regidora del Servei de Salut i Consum i presidenta del CMS, Anna Doblas 
Ruiz  dóna la benvinguda a totes les persones què en formaran part en aquesta 
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nova legislatura, i agraeix la participació de totes les entitats, partits polítics i 
estaments que hi formaran part en aquesta nova legislatura 2019-2023. 
És fa una roda de presentació de totes les conselleres i consellers i es reparteix 
i es comenta el BOPB de la província publicat el dijous 14 d’abril de 2016 en el 
què es va aprovar el reglament del Consell Municipal de Salut. És un consell   
de caràcter consultiu i de debat en el que hi són representats tots els estaments 
i entitats de la vila que tenen relació en l’àmbit de la salut.  
 

     2.- El servei de salut pública municipal.  
La Sra. Núria Sanromà Rebollar  cap del servei dona la benvinguda a les 
persones que en formaran part i que en aquesta legislatura la majoria de 
representats són noves en aquest CMS, també s’ informa que el consell es 
reuneix 3 cops a l’any de manera ordinària i de manera extraordinària quan hi 
han temes d’interès general. Previ a la convocatòria i  celebració del consell, es 
fa arribar la proposta d’ordre del dia i es demana sí alguna representant té 
algun tema d’interès per incorporar  a l’ordre del dia corresponent. 
La Cap del servei explica quines són les competències que té el servei de  
Salut des de la vessant  de la protecció de la salut pública  i la promoció de 
la salut a Vilafranca.  
Pàgina https://salut.vilafranca.cat/ 

 
    3.- Precs i preguntes 
S’obre un intens debat en relació a diferents temes:  
En el seu dia es va elaborar el Pla municipal d’atenció als animals de 
companyia i de tinença responsable i ara es proposa la conveniència d’elaborar 
un Pla de Salut Municipal, en el que a través d’un procés participatiu es pugui 
fer una anàlisi i diagnosi de la situació del nostre municipi  i a partir d’aquest 
mapa de la realitat  marcar una sèrie d’objectius a curt i llarg termini per 
treballar a Vilafranca. S’informa que en aquesta línea  des dels diferents equips 
d’atenció primària dels CAPs tenen també l’encàrrec de fer un pla de salut a 
partir de l’anàlisi de la realitat de la comunitat. Aquesta anàlisi  pot ser de 
manera global i/o de manera sectorial, en un determinat barri o d’un grup de 
població amb situació de vulnerabilitat i de prevalença com per exemple temes 
de persones grans que viuen soles, addiccions,  diabetis, alzheimer, obesitat, 
etc. es posa com exemple el. 
 
Es pregunta com estan els resultat de l’enquesta d’hàbits de salut realitzada 
amb alumnat de 4t d’ESO als centres educatius de Vilafranca, una vegada 
s’hagi fet el buidat de les mateixes per part de la Diputació de BCN, ens faran 
la devolució dels resultats i també es podrà fer una comparativa de la que es va 
realitzar en el curs 2014-2015. Els resultats es lliuraran als centres i també es 
farà una presentació pública.  
 
Es pregunta quan un tema és de competències de salut i/o d’educació, en 
relació a la salut emocional i la inclusió de la diversitat de l’alumnat. En el 
catàleg PSEC hi ha una sèrie d’activitats en les que es treballa l’educació 
emocional en format de tallers a l’aula i que tots els centres educatius tan de 
primària com de secundària poden sol·licitar. El catàleg de secundària es 
treballa conjuntament amb el servei de Joventut. Es posa com exemple també 
l’activitat que ofereix l’entitat Activament que ofereixen xerrades als centres que 
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ho demanen, amb el taller en Primera Persona, com trencar amb l’estigma de 
la salut mental entre els nois i noies. Aquesta també és una manera de treballar  
la diversitat i la inclusió en l’àmbit educatiu. 
 
Des del CAP també hi ha la figura de la Infermera amb el projecte Salut i 
Escola, que és un espai on els nois i noies poden fer consultes de manera 
individual i confidencial en temes de salut. 
 
El projecte Escola Saludable de l’Alt Penedès ESAP,  es treballa amb tota la 
comunitat educativa i les escoles si van adherint en la mesura de les seves 
possibilitats i realitats que tenen com a centre. Cada any es fa una jornada 
formativa on es treballen diferents temes d’interès. 
  
Des del Pla Salut Escola i Comunitat, PSEC també s’elabora un  catàleg  
adreçat a les AMPES, en el que s’ofereixen xerrades sobre hàbits i estil de vida  
saludables, on també s’inclouen els tallers d’educació emocional. 
 
L’ACADIP, Associació catalana de dèficit immunitari primari, tenen previst fer  
una xerrada adreçada al  personal sanitari sobre tot a professionals de pediatria 
amb l’objectiu d’informar i conscienciar d’aquesta realitat moltes vegades poc 
coneguda. 
 
L’Associació Autisme amb Futur té previst organitzar una festa per 
commemorar el dia mundial prevista pel 5 d’abril, on hi participaran diferents 
entitats de la vila. Es suggereix poder establir un altre tipus de comunicació per 
les persones amb dificultats de comunicació a través  de pictogrames perquè 
els professionals de la salut es puguin comunicar millor amb els infants. 
  
Què es fa quan hi ha persones amb síndrome de Noel i/o diògenes, hi ha un 
protocol a seguir? Quan hi ha  un problema de salubritat en un domicili, es fa 
un pla de treball conjuntament amb els serveis implicats i en funció de la 
situació és coordina amb serveis socials, policia local, servei de convivència i 
ciutadania, etc. 
 
En relació  al Consorci Alt Penedès – Garraf, es pregunta si en l’actualitat 
tractaments que abans es feien a l’hospital de l’Alt Penedès ara es fan als 
Camils i sí a les tardes s’estan fent operacions d’usuaris dels Camils a l’hospital 
quan a l’Alt Penedès hi ha llista d’espera? En un principi no s’han desplaçats 
malalts del Penedès als Camils, les llistes d’espera de l’Alt Penedès, estan dins 
del paràmetres. L’hospital de l’Alt Penedès està considerat com un hospital 
base, que vol dir que no té tots els professionals sanitaris i el que és fa són  
equips de professionals d’ambdós centres. El que també es comenta és que 
moltes vegades manquen metges especialistes com ara dermatòlegs.  
 
 
En aquest CMS es comença a parlar del COVID-19, de moment les indicacions 
arriben per part del Ministeri de salut, es trasllada a la Conselleria de Salut, 
s’han establert les mesures preventives com són la higiene de mans i les 
restriccions de visites als Casals d’àvis. 
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Depenent del desenvolupament del COVID19, es continuaran tenint reservats 
els quiròfans per pacients amb infarts, accidents de trànsit, oncològics la resta 
estarà en funció de la situació de la pandèmia. Un tema que s’apunta és la 
necessitat de que les queixes es facin per escrit. 
S’aixeca la sessió a les 20h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sra. Anna Doblas Ruiz                                           Sra. Mariona Junyent Parera 
Presidenta del CMS                                               Secretària del CMS   
 
 
Vilafranca del Penedès, 10 de març de 2020  
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