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CONSELL MUNICIPAL DE SALUT 
 
A Vilafranca del Penedès, el dia 7 de febrer de 2018, a les 18:30h de la tarda a 
la Sala Pau Boada de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, s’inicia el Plenari 
del Consell Municipal de Salut, en sessió ordinària i en primera convocatòria, 
Regidora i Presidenta del Consell de Salut, Sra. Anna Doblas i Ruiz, amb 
l’assistència de les següents conselleres i consellers. 
 
En representació dels grups polítics municipals: 
 
Sra. Núria Guerrero Calderé, CUP 
Sr. Toni Llovet i Brugué, VeC 
Sra. Lurdes Artís Lagunas, ERC 
Sr. Manel Medialdea Cabrerizo, PSC 
 
 
En representació de les entitats de salut: 
 
Sra. Marta Cartó, Associació de Donants de Sang 
Sra. Foix Sogas Casanova, El Turó-Salut Mental 
Sra. Fina Santacana Fernández, Ginesta 
 
 
En representació sindical de l’Hospital Comarcal, CSSV Ricard Fortuny i 
la Junta de Personal de l’Àmbit Metropolità Sud: 
Absents 
 
En representació dels proveïdors de salut: 
Sr. Arturo Campo, Agència de Salut Pública 
 
Amb la participació de: 
Sra. Montse Arroyo Ferrando, regidora d’Igualtat 
Sra. Eva Millas Toboso, tècnica d’Igualtat 
 
S’excusen: 
Sra. Núria Puig, CatSalut 
 Sra. Adelina Muñoz PP 
Sra. Àngels Gomez, Llambrusca-Alzehimer 
Sra. Àngels Matas Ràfols, Creu Roja Vilafranca 
Sra. Ana Rosa Sevillano Palma, JP Àmbit Metropolità Sud 
Sra. Amàlia Gual Amatllé, CSSV Ricard Fortuny 
 
Absents: 
Sra. Aleix Bujaldón, CIU  
Sra. Inma Pablos Rodríguez, Pit Penedès 
Sra. Àngels Arenas, Hospital Comarcal 
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Servei de Salut i Consum: 
Núria Sanromà, Cap del servei de Salut i Consum 
Mariona Junyent, Tècnica del servei de Salut, en funció de secretària del 
CMS. 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta del dia 30 de novembre de 2017 amb les 

incorporacions fetes per la Sra. Puig i es dóna la benvinguda al Sr. Manel 
Medialdea, que substitueix a la Sra. Montse Arroyo, en representació del 
PSC al Plenari del Consell Municipal de Salut.  

 
2. Presentació del SAI LGTBI, a càrrec de la Sra. Arroyo regidora d’Igualtat 

de l’Ajuntament de Vilafranca. La llei 28 de juny de 2017, te com a objectiu 
crear punts d’informació a tot el territori a través del SAI, com a punt 
d’informació integral per a totes aquelles persones i col·lectius que es sentin 
discriminats per raó de sexe i/o orientació sexual. També es comenta que 
actualment ja es pot fer el canvi de nom en la tarja sanitària, al mateix 
Institut Català de la Salut.  
S’informa que es farà formació a les escoles, ampes, entitats, perquè tothom 
tingui informació del tema LGTBI. 
El SAI, és un servei d’acompanyament a les persones que han patit algun 
tipus de discriminació. Les persones afectades per algun tipus de 
discriminació poden presentar denúncia als Mossos d’Esquadra. També es 
pregunta si les denúncies  es poden presentar al Jutjat de Guardia.  Es 
comenta que a  Vilafranca no hi ha fiscalia i que totes les denúncies es 
deriven a BCN. De tota manera sí des del SAI es rep alguna denúncia, 
aquesta es deriva al servei d’atenció a la víctima dels Mossos d’Esquadra. 
Des de l’àmbit sanitari es dóna suport a les persones que volen fer-se un 
canvi de sexe, rebent suport tan social com sanitari a través del servei de 
TRANSIT que pertany a l’ICS, aquest servei es realitza a BCN. 
 Adjuntem power-point de la presentació. 

 
3. Presentació de la Jornada tècnica per la Salut Mental. S’informa al CMS, 

que el proper dia 16 de febrer es realitzarà una jornada tècnica en la que hi 
participaran diferents entitats i institucions del territori. Aquesta jornada està 
organitzada per la Taula per la Salut Mental de l’Alt Penedès, amb l’objectiu 
de conèixer els recursos del territori. Es proposen tres àmbits temàtics, com 
els serveis sanitaris, els serveis laborals i els assistencials i socials. 
Es convida als consellers i conselleres a participar-hi i a fer-ne difusió.  
També es comenta que properament es presentarà la diagnosi que està 
fent una consultora externa,  en relació a la xarxa de recursos en salut 
mental a la comarca de l’Alt Penedès. 
En el debat sobre aquest tema, es parla de les dificultats que tenen les 
persones amb alguna malaltia mental per la seva inserció al món laboral i 
per tan per millorar  la autonomia i la integració social en tots els àmbits. La 
realitat és que una de cada quatre persones, al llarg de la vida patirà algun 
trastorn en salut mental, per tan és una realitat que totes i tots tenim molt 
propera.  
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4. Precs, preguntes i informacions 
 
4.1. A Vilafranca Sóm Gent de Profit, campanya contra el malbaratament 

alimentari 
 

La Sra. Sanromà, cap del Servei de Salut i Consum informa al CMS de la 
Campanya contra el malbaratament alimentari que s’està fent a Vilafranca.    
L'Ajuntament de Vilafranca i la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf 
estan portant a terme durant els mesos de febrer i març  la campanya A 
Vilafranca, som gent de profit, contra el malbaratament alimentari, amb 
l'objectiu de conscienciar  la població de la gran quantitat de menjar 
aprofitable que acaba a les escombraries i promoure hàbits de consum més 
responsables.  
A Catalunya, un estudi elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona, 
ha posat xifres i ha dimensionat el malbaratament en unes 260.000 tones 
anuals. Això equival a 34,9 kg per habitant i any, un 7% de les adquisicions 
de menjar sòlid. Bona part d'aquests aliments es llencen a les llars, 
comerços i restaurants. 
Entre els diversos actes que s’estan duent a terme, hi ha exposicions, tallers 
dirigits al públic en general i als centres educatius, col•loquis, etc. A més 
una part important de la campanya es duu a terme als 75 bars i restaurants 
de la població que s’han adherit  a la proposta. Aquests establiments 
disposen d’informació sobre l’aprofitament alimentari i ofereixen bosses per 
tal que els clients que no s’hagin acabat l’àpat, puguin emportar-se el 
menjar a casa, amb l’objectiu de normalitzar aquest gest tant estalviador. 
Aquesta campanya està organitzada pels serveis de Salut i Consum, 
Mercats, Solidaritat i Cooperació i Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Vilafranca i pel servei d’Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès 
Garraf, amb la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya, Mans 
Unides,  el Rebost Solidari  i la Diputació de Barcelona. 
S’inicia un debat entre les persones assistents, el Sr. Medialdea destaca la 
tasca pedagògica que es fa de l’Associació Ressò als centres educatius per 
tal de conscienciar a l’alumnat que participa dels tallers. També es parla de 
les campanyes de la Gran Recapta per la recollida d’aliments que 
periòdicament és fan amb la col·laboració de voluntariat i d’establiments 
alimentaris. S’adjunta informació de la campanya. 
 
 
 
 

4.2. Aniversari i Campanya de Ginesta 
La Sra. Santacana informa que el proper 18 de febrer, l’entitat Ginesta 
celebren el seu aniversari i també informa de la campanya per la compra 

http://www.vilafranca.cat/
http://www.mancomunitat.cat/
http://www.mancomunitat.cat/
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d’un aparell sanitari per l’hospital comarcal, un PORTACAT, en aquest 
mateix acta es subhastarà una escultura cedida per un artista de la 
comarca. 
 
 

4.3. La Sra. Santacana pregunta com està afectant l’aplicació del 155 a la 
sanitat pública?, el Sr. Campos comenta que hi ha molts projectes 
nous que estan aturats. La Sra. Artís, també pregunta com ha quedat la 
unificació sanitària que s’ha dut a terme recentment. És debat com 
aquesta unificació està afectant als pacients de les diferents zones. 
És per aquest motiu que aquests dos punts plantejats és plantejaran en    
el proper CMS. 
 

4.4. La Sra. Artís explica la seva experiència en relació a la mutilació genital                   
femenina amb un grup de dones sub-saharianes que es troben a 
l’ASSIR. També informa que des de la sanitat pública és pot fer la 
reconstrucció genital femenina. Una tasca important és la tasca 
pedagògica perquè sigui la mateixa població la que rebutgi aquestes 
pràctiques. També les famílies han d’estar informades que aquí la 
mutilació genital femenina està penalitzada com a delicte en el codi 
penal. 

 
   

  
 
S’aixeca la sessió a les 21:15h 
 
 
 
                                                                              
 
                                                                              
 
 
 
 
Sra. Anna Doblas Ruiz                                            Sra. Mariona Junyent Parera 
Regidora-Presidenta del CMS                                 Secretària del CMS 
 
 
 
Vilafranca del Penedès, 7 de febrer de 2018. 
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