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CONSELL MUNICIPAL DE SALUT 
 
A Vilafranca del Penedès, el dia 26 de novembre de 2020 a les 19h s’inicia la 
sessió ordinària el Consell Municipal de Salut. 
La regidora i presidenta del Consell Municipal de Salut, Sra. Anna Doblas Ruiz 
dóna la benvinguda i les gràcies per  l’assistència a les conselleres i consellers 
i als representants de l’àmbit de la salut en aquesta sessió virtual. 
 
Persones assistents al CMS 
 
En representació dels grups polítics amb representació municipal: 
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. Trinidad Bové Doroteo, AUTISME AMB FUTUR. 
Sra. Assen Càmara Pérez, LLAMBRUSCA-ALZHEIMER. 
 
Persones expertes: 
Sra. Eva Casan Albiach, ADJUNTA A LA DIRECCIÓ DE L’EQUIP DE 
PEDIATRIA TERRITORIAL DE L’ALT PENEDÈS.  
 
Proveïdors de salut: 
Sr. Arturo Campo Alcolea, AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA. 
Sra. Carina Abelló, 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. 
 
 
S’excusen:  
Sr. José Ignacio Álvarez Rodríguez, C’s 
Sr. Miquel Cartró Boada, CUP 
Sra. Sílvia Alvarez Fernández, ACADIP 
Sr. Francesc Xavier Fernández Moreno, ACTIVAMENT 
Sra. Montse Collado Herraiz, ASSOCIACIÓ DE MALALTS I TRASPLANTATS 
HEPÀTICS. 
Sra. Glòria Villena Coronado, PIT 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. 
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Persones convidades: 
Dra. Carina Abelló Somolinos, Regió Sanitària Metropolitana Sud Salut/Servei 
Català de la Salut 
Dr. Miquel Perona Pagan, Director del Servei d’Atenció Primària Alt Penedès-
Garraf- Baix Llobregat Nord. Direcció d’Atenció Primària Costa de   Ponent. 
Dr. Josep Lluís Ibáñez Pardos, Gerent del Consorci Sanitari Alt Penedès-
Garraf. 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior  
2. Presentació del Pla Local de Drogues 2020-2024 
3. Situació sanitària del COVID-19 a Vilafranca i comarca 
4. Precs i preguntes 

 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
S’aprova l’acta del CMS celebrat el dia 10 de març de 2020 
 

2. Presentació del Pla Local de Drogues 2020-2024 
La Sra. Núria Sanromà explica al CMS que l’any 2010 es va aprovar el 1r Pla 
Local de Drogues de Vilafranca. En l’actualitat  s’ha fet la revisió del segon Pla i 
s’ha elaborat el 3r. Pla Local de Drogues 2020-2024 que es portarà a la 
propera Comissió  Informativa i posteriorment al  Ple Municipal per la seva 
aprovació.  
Aquest 3r Pla s’ha elaborat tenint en compte a nivell qualitatiu dades d’àmbit 
estatal, de Catalunya i també dades  locals.  

- ESTUDES, ensenyament secundari 
- EDADES, de 15 a 65 anys 
- Enquesta d’hàbits de salut amb alumnat de 4t d’ESO 
- Impacte COVID-19 en el consum de drogues il·legals 

A nivell qualitatiu s’han fet un seguit d’entrevistes a diferents agents del territori, 
pertanyents a diferents àmbits per tenir una visió més propera de la realitat de 
Vilafranca i poder-ne comparar les dades. 
El model del Pla Local de Drogues és incidir en la prevenció del consum i  en la 
reducció de riscos que comporta el consum de substàncies addictives.  
Un tema que s’ha introduït en aquest nou pla és l’ús i l’abús de les pantalles 
com també les apostes online. En aquest sentit s’informa que des de el servei 
de Salut i Consum ja s’ofereixen xerrades als centres educatius de secundària 
sobre les compres compulsives per Internet. 
També es fan xerrades amb les famílies ja que aquest és un tema que 
actualment té molt d’interès i és una manera més de fer prevenció en relació 
als comportaments addictius. En aquest nou pla també es vol treballar amb la 
població adulta en coordinació amb les àrees bàsiques de salut. 
Els eixos d’acció del Pla Local de Drogues són: 

- Gestió de riscos 
- Assessorament a professionals 
- Detecció precoç 
- SAFAD, Servei d’Assessorament Familiar d’Alcohol i altres Drogues 
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- Comunicació i sensibilització a la ciutadania 
La Sra. Sanromà comenta que quan el pla estigui aprovat s’enviarà el   
document a totes i tots els membres del CMS. 
 

3. Situació sanitària del COVID-19 a Vilafranca i comarca 
La Sra. Doblas dóna la benvinguda i les gràcies a la Dra. Abelló, al Dr. Ibáñez i 
al Dr. Perona per les respectives intervencions  en el CMS. 
   
La primera intervenció la fa la Dra. Carina Abelló que explica les dades 
epidemiològiques de Vilafranca, de l’Alt Penedès i de Catalunya. 
CatSalut – SITUACIÓ  EPIDEMIOLÒGICA 

1- Situació epidemiològica: 
La incidència acumulada  a 14 dies a Vilafranca és superior que a nivell de l’Alt 
Penedès i Catalunya. 
El risc de rebrot també és superior a Vilafranca i la capacitat de transmissió és 
una mica més alta a la comarca. 
Fa un mes que la comarca del Garraf tenia més contagis que l’Alt Penedès i 
ara s’han invertit les dades. 

2- Residències i Centres Sociosanitaris: 
Residències – Gent Gran 
De 10 centres a l’Alt Penedès, dos estan en vermell. A data del 26 de 
novembre, la Residència del Ricard Fortuny a l’inici de la segona onada  de  96 
residents 4  residents són positius i cap treballador. 
Al centre Sociosanitari Ricard Fortuny 16 positius, 1 trasllat i 1 treballador 
positiu. 

3- Escoles: 
A data del 26 de novembre de 2020. A l’Alt Penedès hi ha 100 centres i 10 
centres amb algun grup confinat (10%). 
A Vilafranca de 30 centres hi ha 5 centres amb algun grup confinat (16,67%). 
Aproximadament el 50% de les dades d’alumnat i professorat entre Vilafranca i 
l’Alt Penedès corresponen a Vilafranca. 
Adjuntem la informació del power point que ha presentat la Dra. Abelló. 
 
CONSORCI SANITARI – ALT PENEDÈS - GARRAF 
El Dr. Josep Lluís Ibáñez, explica com ha estat l’evolució de la pandèmia per 
SARS-COV-2 a l’Alt Penedès-Garraf. Es donen dades de la 1a onada a les 
comarques de l’Alt Penedès i Garraf, el nombre d’hospitalitzacions i defuncions. 
El nombre de casos ingressats crítics (UCI-SEMICRITICS) 
Abans de la 2a onada  (setembre) hi havia una capacitat quirúrgica del 100%, 
però a finals d’octubre es van haver d,alliberar quiròfans. 
Els mesos de juny, juliol i agost els malalts de COVID-19 es van concentrar 
majoritàriament als Camils, d’aquesta manera s’afavoria el descans i vacances 
del personal sanitari en previsió de la segona onada. 
Aquesta segona onada ha sigut menys impactant, amb menys afectació 
comunitària. 
El Dr. Ibáñez mostra amb una gràfica diària com està anant aquesta segona 
onada, tenint en compta que ha principis de novembre va ser el punt més alt 
d’ingressos a l’Alt Penedès – Garraf. Els pacients crítics no han sigut tan 
nombrosos com en la primera onada, esperant poder recuperar el més aviat 
possible l’activitat hospitalària. 
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S’adjunta el power point que ha presentat el Dr. Ibáñez. 
 
SAP Alt Penedès – Garraf – Baix Llobregat Nord 
El Dr. Perona exposa que des de la pandèmia l’atenció primària ha tingut que 
realitzar tasques d’epidemiologia i de salut pública i adaptar els CAPS a la nova 
realitat. 
A mesura que passaven els mesos la sensació de la població és que els CAPS 
estaven tancats hi no es feia res i cal remarcar que tots els professionals han 
estat treballant. S,ha anat informant als ajuntaments a través d’Infografies per 
fer arribar tota la informació a la ciutadania. 
Una de les dificultats per part de la ciutadania ha estat poder contactar amb els 
CAPs i en aquest sentit s’han ampliat les línies telefòniques. 
El Dr. Perona també comenta que hi ha altres vies de comunicació 
telemàtiques tot i que també són conscients de l’escletxa digital que hi ha entre 
una part  important de la població i que aquesta  encara s’utilitzen poc. 
Increment de recursos amb personal administratiu i d’infermeria com també la 
dotació de cotxes pels equips. 
S’ha incorporat la figura del Gestor Covid i del Gestor Covid a les escoles a 
cadascun dels Equips d’Atenció Primària. 
Des de fa dos mesos que s’han obert els CAPS i es mostra la gràfica d’activitat 
del mes de gener al mes d’octubre Equips d’Atenció Primària (EAP) i de l’Equip 
d’Atenció Pediàtrica de l’Alt Penedès. També es mostren les visites 
presencials, visites domiciliàries, visites telefòniques, consultes no presencials 
realitzades des del mes de  gener a octubre. 
Per finalitzar la intervenció s’informa que a partir de dilluns 30 hi haurà tres 
punts de cribratge poblacional a Vilafranca, Sant Sadurní d’Anoia i els Monjos. 
Adjuntem el power point que ha presentat el Dr. Perona. 
 
 

4. Precs i preguntes 
La Sra. Barquè pregunta si és el metge de capçalera qui ha de fer la derivació 
per fer el cribratge? La resposta del Dr. Perona, és què els criteris són oberts i 
que és voluntari, ser major de 16 anys i ser asintomàtics. 
La Sra. Bové pregunta si és per tota la població de l’Alt Penedès? La resposta 
és què és per la població de Vilafranca, però que si hi va alguna persona d’un 
altre municipi també se li farà. 
La Sra. López pregunta que arran del COVID-19 quines mesures s’han pres a 
la via pública. La Sra. Doblas comenta que es va intensificar el servei de neteja 
a tots els espai públics i que es manté en l’actualitat. 
La Sr. López pregunta que en l’anterior CMS, és va informar de l’enquesta 
d’Hàbits Saludables que es va fer a l’alumnat de 4t d’ESO, si es poden saber 
els resultats, la Sra. Sanromà comenta que la Diputació de BCN va enviar els 
resultats de l’ enquesta just al principi de la pandèmia i que esperàvem que la 
situació millores per fer-ne una presentació pública tal hi com es va fer en 
l’anterior enquesta. Tal i com està la situació del COVID-19, l’alternativa haurà 
de ser fer una presentació virtual. 
La Sra. López pregunta si alguna vegada l’Ajuntament ha fet una diagnosi de 
salut que seria el pas previ a un Pla de Salut Municipal? També comenta que la 
Diputació de BCN té elaborat un document guia per l’elaboració de plans de 
salut locals. La Sra. Sanromà comenta que a nivell global no s’ha fet però si a 
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nivell sectorial, com per exemple, pel Pla Local de Drogues, les enquestes de 
salut, etc. 
La Sra. Dobles comenta que sí que seria molt important elaborar un Pla Local 
de Salut, però que és un treball transversal en el que hi han de participar molts 
agents tan municipals com del territori i que requereix de molta disponibilitat del 
personal tècnic. 
La Sra. Casan explica que des del Servei de  Pediatria, s’està implementant el 
Projecte d’Escola Saludable, que comença a P3 fins al final de la primària i que 
a l’educació secundària es desenvolupa el projecte Salut i Escola amb una 
professional d’infermeria referent a cada centre que serveix tan per assessorar 
a l’alumnat com al professorat. 
El Dr. Perona comenta que una part molt important de l’atenció primària és la 
Salut Comunitària i que també considera que seria molt important tenir un Pla 
Local de Salut, tot hi que també posa de manifest que l’elaboració genera molta 
feina.    
La Sra. Doblas posa de manifest que després de la diagnosi s’ha de poder 
implementar el que surti del Pla Local de Salut i que de moment aquesta tasca 
que es fa als centres escolars és de gran importància, tenint en compte que els 
infants són uns bons transmissors  de tot el que fa referència als hàbits 
saludables. 
La Sra. López pregunta quan es farà una reunió de la Comissió d’Animals de 
Companyia, la Sra. Sanromà comenta que quan alguna de les entitats ho 
sol·liciti és pot convocar la comissió. 
La Sra. Barquè pregunta com funciona la infermera referent, la Sra. Casan 
informa que aquesta infermera referent està un dia a la setmana al centre 
educatiu duran dues o tres hores atenent les consultes.  
La Sra. Bové comenta que les intervencions a l’aula siguin el més adaptades 
possibles tenint en compte la pluralitat de l’alumnat. L’adaptació de materials, 
pictogrames, etc. La Sra. Casan comenta que arran de que aquest tema va 
sortir en l’anterior consell ja s’està pensant com fer-ho, tot hi que la pandèmia 
ha dificultat la seva implementació. 
La Sra. Bové comenta que a l’Associació els hi arriben consultes de sí en el cas 
de persones amb alguna discapacitat poden ser acompanyades per algun 
familiar en el centre de salut, sigui l’ambulatori i/o hospital. El Dr. Ibáñez 
comenta que sí que hi pot haver aquest acompanyament sempre i quan es 
mantinguin les mesures de protecció i seguretat. La Sra. Casan explica que hi 
van haver uns casos de COVID a tan a la residència com a l’escola Espiga i el 
que es va fer és la quarantena al mateix centre. La Dra. Abelló també comenta 
que a les residències sempre que sigui possible s’intenta no moure els pacients 
amb COVID positiu del centre. En el cas de les Cabanyes al ser un grup 
nombrós afectat de COVID el que es va fer és treure els residents de COVID 
negatius. També hi ha hagut un cas a Subirats. Tan en salut mental com en 
discapacitats s’intenta fer els menys trasllats possibles.  
La Sra. Barquè, s’interessa per l’estat  anímic i físic del personal sanitari. És 
comenta que el personal està molt cansat, però que estan molt implicats en la 
feina. Tot i que han hagut de viure situacions molt dures, per posar un exemple 
atendre a un pacient que aparentment s’ingressava perquè tenia febre i al cap 
de pocs dies es moria sense poder estar acompanyat dels seu familiars. 
Tan la Dra. Abelló, com el Dr. Ibáñez com el Dr. Perona, coincideixen en que el 
personal sanitari ha mostrat un grau de resiliència molt important durant tot 
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aquest temps de pandèmia. I que gràcies a aquesta actitud s’ha pogut fer front 
a tot el que ha comportat la pandèmia. I que ens certs moments s’ha passat de 
l’aplaudiment als sanitaris a l’enuig de la ciutadania, produint-se situacions 
d’agressivitat cap al personal sanitari. Aquesta situació està durant molt i això 
crea tensió tan als professionals sanitaris com als usuaris, però que entre tots 
hi hem de fer front de manera més tranquil·la. Una cosa que molesta i indigna 
al personal sanitari és que moltes vegades no es  tenen en compte les mesures 
de prevenció i protecció per part de la ciutadania. És molt important la 
consciència col·lectiva, sobre tot per ser solidaris amb els col·lectius més 
vulnerables que són els que pateixen les conseqüències irreversibles de la 
malaltia. 
La Sra. Doblas dóna les gràcies a les diferents intervenció i agrair a tot el 
personal sanitari la tasca que estan fent en el dia a dia. 
 
S’aixeca la sessió a les 20:35h 
 
 
 
Sra. Anna Doblas Ruiz                                           Sra. Mariona Junyent Parera 
  Presidenta del CMS                                                      Secretària del CMS   
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilafranca del Penedès, 26 de novembre de 2020  
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