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CONSELL MUNICIPAL DE SALUT 
 
A Vilafranca del Penedès, el dia 27 de febrer de 2019, a les 19:15 h de la tarda a la 
Sala Pau Boada de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, s’inicia la sessió plenària 
del Consell Municipal de Salut, en sessió ordinària i en primera convocatòria, La 
Regidora i  Presidenta del Consell de Salut , Sra. Anna Doblas i Ruiz inicia el CMS, 
amb l’assistència de les següents conselleres i consellers. 
 
En representació dels grups polítics municipals: 
Sra. Núria Guerrero Calderé, CUP 
Sra. Lurdes Artís Lagunas, ERC 
Sra. Adelina Muñoz, PP 
 
En representació de les entitats de salut: 
Sra. Fina Santacana Fernández, Ginesta 
Sra. Àngels Matas Ràfols, Creu Roja Vilafranca 
Sra. Sofía Díaz Muñoz, en substitució de la Sra. Àngels Gómez, Associació 
Llambrusca-Alzheimer 
 
En representació sindical: 
Ningú  
 
Agència de Salut Pública de la Generalitat: 
Sr. Arturo Campo  
 
En representació del Servei Català de Salut de la G eneralitat: 
Sr. Xavier Sintes, CatSalut 
Sra. Blanca Muntané, CatSalut 
 
Serveis convidats: 
Sra. Sara Freixedas, Salut Comunitària d’Atenció Primària de l’Alt Pened ès 
Sra. Eva Casan, Servei Català de la Salut, Pediatria  
 
Servei de Salut i Consum: 
Sra. Núria Sanromà, Cap del Servei de Salut i Consum  
Sra. Mariona Junyent, Tècnica del Servei de Salut, en funcions de secretà ria del 
CMS. 
 
S’excusen: 
Sr. Toni Llovet, Vilafranca en Comú 
Sr. Manel Medialdea, PSC 
Sra. Amàlia Gual Atmellé, CSSV Ricard Fortuny 
Sra. Marta Cartó Pérez, Associació de Donants de Sang 
 
Absents: 
Sra. Ana Rosa Sevillano Palma, JP Àmbit Metropolità Sud 
Sra. Foix Sogas Casanova, El Turó-Salut Mental  
Sra. Inma Pablos Rodríguez, Pit Penedès 
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1. Lectura i aprovació de l’acta del Consell Municipal de Salut celebrat el dia 17-10-

2018. En aquest Consell s’incorpora la Sra. Blanca Muntané del CatSalut, en 
substitució del Sr. Joan Puigdollers. 

2. Presentació del projecte “ Es pot millorar l’estat d’ànim a través de la llu m i 
els  colors”,  a càrrec de la Sra. Sílvia Lladós, penedesenca i promotora de l’app 
Colors. La Presidenta del CMS explica que a partir d’una trobada casual, es van 
conèixer elles dues, i a partir d’aquí van pensar que podia ser interessant 
explicar el projecte de la Sra. Lladós en un Consell Municipal de Salut. 
La Sra. Lladós explica com va néixer  el seu projecte tan des de la vessant 
científica com també lúdica. A partir d’un problema que fa un deu anys va tenir 
de salut, va començar a veure que els colors tenien un efecte terapèutic i 
millorava la seva  salut.  
La Sra. Lladós, amb el suport d’un power-point, explica com a partir de la  
malaltia que va patir, una tiroïditis molt severa que li va canviar la vida, ha 
experimentat al llarg de deu anys amb els colors i els seu efectes terapèutics. 
A partir de posar-se sota l’exposició d’una bombeta de color, millorava la seva 
salut, tan la física com l’emocional. És a rel d’aquesta experimentació que es va 
posa a estudiar tot el que té a veure amb les ones de color. Estudis que posen 
de manifest com la cromo teràpia, també anomenada teràpia del color. El seu 
objectiu és la curació de certes malalties a través de l'ús de colors, tenen ha 
veure amb l’estat psicològic de les persones. Una de cada quatre persones 
tindrà algun trastorn emocional al llarg de la seva vida.  La roda de colors, es pot 
detectar l’estat emocional de les persones. 
 Junt amb l’Inma Pablos i en Guillermo Torres, van crear un app per jugar de                
manera saludable amb els colors.                                                                                                                                  
 A rel del congrés que es va fer de lactància a Vilafranca celebrat a l’any  2017,      
està en contacte amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i 
també amb la Universitat Autònoma de Barcelona, per treballar de manera 
científica els beneficis d’aquesta pràctica. 
La Sra. Lladós explica que l’any passat va tenir l’oportunitat de conèixer a Sr. 
Neil Harbisson, que pateix de cromatisme crònic, no veu els colors, en 
contraposició a ella que es defineix com “ una boja dels colors”. El Sr Harbinsson 
porta un dispositiu electrònic al cap que tradueix els colors en sons. 
Aquest dispositiu de l’app està al Google Chome. També comenta que 
Barcelona Activa a acollit aquesta iniciativa. 
A nivell del Consell, es fa una demostració pràctica, es tria un color i se sent la 
música que li correspon. Pot ser una bona manera de despertar amb el so de 
manera progressiva.  
Adjuntem power-point. 
 
 

3. Un dels temes que es pregunten és quan es farà la fusió del Consorci Socio-
Sanitari Penedès Garraf, la regidora comenta que hi ha prevista una reunió el 
proper 12 de març. També es parla de que el tema de la mobilitat/transport 
públic no està resolt. Es comenta que si algun usuari té problemes de 
desplaçament, el metge de família pot demanar el servei de trasllat. El Consorci 
Socio-Sanitari Penedès – Garraf ha de tenir en compte les característiques 
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demogràfiques de cada territori, el Garraf té la població molt més concentrada en 
nuclis urbans grans i el Penedès es un territori més extens i la seva  població 
està més disseminada en nuclis més petits. 
 
També es pregunta com està el tema de la manca de professionals 
especialitzats, ja que aquest tema ha anat sortint en diferents Consells. 
Es comenta que moltes vegades les queixes de com funciona un servei no es 
fan per escrit. El tema de mobilitat i sostenibilitat  
El tema de la baixa en el nombre de parts realitzats, segons han pogut copsar a 
l’ASSIR, és perquè l’entrada per urgències no agrada i perquè aquí hi ha una 
important tradició d’anar a les mútues privades. 
 
 

4. Valoració de la legislatura 2015-2019 per part de la presidenta del CMS i de les 
Conselleres i Consellers. Els temes més destacats per part de la Sra. Artis ha 
estat, que moltes vegades els temes semblava que ja estaven “dats i beneits”, 
que potser ha faltat esperit crític. Que es vetlli perquè la unificació del Penedès – 
Garraf no vagi en detriment de l’Alt Penedès.  També que quan es va fer el 
repartiment entre les dues Àrees Bàsiques, no s’hagués portat l’ASSIR al CAP 
Nord, com es va fer amb l’equip de pediatria. 
La Sra. Matas, comenta que ha estat un Consell molt actiu, on s’ha parlat de 
diferents temes que preocupen, com per exemple el transport públic pels malalts 
que s’han de desplaçar al Garraf a fer-se proves. La Sra. Matas també explica 
que a Creu Roja cada vegada més els hi arriben persones molt vulnerable i que 
no poden accedir a prestacions de serveis socials perquè no tenen els requisits 
per poder- se  empadronar. Tot hi que Creu Roja, és conscient  de que és un 
tema més de serveis socials, ho volia explicar al Consell de Salut, perquè es 
conegui aquesta realitat que també afecta a la salut de les persones. 
La Sra. Muñoz, comenta que és important debatre idees i temes monogràfics 
que afecten a la Vila. 
El Sr. Campo, opina que el Consell és una manera de veure la realitat des de 
diferents mirades posant l’ accent en els problemes relacionats amb la salut. 
La Sra. Guerrero pensava que el Consell seria més actiu,valora que ha servit per 
expressar el què es pensa, però amb poca capacitat per executar. 
Es parla del perquè en el seu moment el centre Socio-Sanitari no es va incloure 
en la unificació del Penedès – Garraf. Es diu que el centre Ricard Fortuny, depèn 
del Consorci Socio-Sanitari de Barcelona i que per tan no és una decisió que 
depengui d’aquí. Un tema que preocupa és la situació de les persones que hi 
treballen. 
La Sra. Muntané, diu que des de ICS no hi ha intenció de que cap de les 
persones ateses sigui derivada a un altre centre socio-sanitari. Sempre es té en 
compte la proximitat d’on viuen els familiars dels malalts que estan en el Centre 
Socio-Sanitari Rocard Fortuny. 
Un tema que també preocupa és el dels tractaments de diàlisi de les persones 
del Penedès que s’han de desplaçar a Vilanova. 
La Sra. Muntané, també explica que tot hi que el Pla de Mobilitat i Sostenibilitat 
no és de la seva competència, si està incidint perquè es tinguin en compte els 
temes exposats. 



 
 

 

4 
 

Es comenta que també en un consell es va convidar al representant del Col·legi 
de Farmacèutics, com també la Sra. Freixedas, metgessa i responsable del 
Penedès rural, que també pensa que és molt important poder-hi participar en un 
proper consell. Es comenta que en la propera legislatura, s’haurà de proposar 
les diferents representacions en el CMS. 

 
La Sra. Doblas,també coincideix que un dels temes que s’ha anat parlant en el 
Consell, és el desdoblament en les dues àrees bàsiques, tenint en compte els 
pros i contres, des dels diferents punts de vista de les Conselleres i Consellers. 
La Regidora també  valora que els consell ha sigut molt dinàmic i que al llarg de 
la legislatura i han agut canvis i incorporacions en les diferents representacions. 
 
     
La Sra. Doblas, explica que s’ha intentat donar resposta als temes proposats i 
que també s’ha donat l’opció a que totes les Conselleres i els Consellers 
poguessin  proposar punts a l’ordre del dia de cada sessió. 
 
La Presidenta del Consell Municipal de Salut, Sra. Anna Doblas dóna les gràcies 
a totes les persones que durant aquesta legislatura han participat en el Consell. 
 
S’aixeca la sessió a les 21.45H 
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