CONSELL MUNICIPAL DE SALUT
ACTA DE REUNIO
CONSELL MUNICIPAL DE SALUT

Núm. 1/2018 sessió ordinària
Dia:
21 DE MARÇ DE 2018
Hora : de 17.00 h fins 19.15 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 per la incontinència anal – ASIA
Associació d’intervenció en drogodependències d’Egara – AIDE
Associació de Musicoterapia - TEA-TERRASSA
Associació pares i professionals en pro de l’autisme -TEACCIÖ
Associació "Todos contra la Histiocitosis"
Associació Vallès Amics per la Neurologia- AVAN
Centre Universitari de la Visió
Col·legi oficial d’infermeres i infermers de Bcn delegació Terrassa
Col·legi oficial de metges de Barcelona - 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
Institut Català de la Salut
Mútua Terrassa
Plataforma defensa sanitat pública (PSDP)
Servei català de la salut (Catsalut)
Taula de Capacitats Diverses
Sindicatura de Greuges
Servei Municipal de Salut i comunitat
Presidenta CMS
Secretària CMS

S’excusen:
Sra. Raquel Cortés- Club Social Egara/FSMC
Sra. Laura Pavón- Mútua Terrassa
Sra. Mercedes Garcia - Grup municipal TECSr. Isaac Albert- grup municipal ERC-Mes

Sr. Joan M. de Miquel
Sr. Eugeni Coll
Sra. Ester Pérez
Sra. Maite Carreras
Sr. Pep Pitart
Sra. Anna Pérez
Sra. Rosa Martin
Sr. Rafa Morante
Sra. Anna Morera
Sra. Núria Tomàs
Sra. Eulàlia Torres
Sr. ?
Sr. Joan Brugueras
Sra. Núria Pagès
Sr. Jaume Pavia
Sr. Antoni Ferran
Sr. Salvador Sánchez
Sra. Neus ruz
Sra. Mamen Galindo
Sr. Carles Picó
Sra Núria Serra
Sr. Oriol Capelles
Sra. Isabel Marqués
Sr. Albert Moncada
Sra. Ester Basart
Sra. Eva Candela
Sra. Montse Martin
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ORDRE DEL DIA
1. Benvinguda i Aprovació acta reunió anterior:
Benvinguda de la nova presidenta del Consell la Sra. Eva Candela i aprovació de
l’acta de la reunió plenària anterior (22/11/2017), de la que no s’han rebut esmenes,
es dona per aprovada.
2. Presentació informe Diagnosi de la Salut Mental Infanto -Juvenil a Terrassa.
Es fa la presentació de l’informe de diagnosi de la situació de la salut mental en la
població infanto-juvenil a Terrassa, a càrrec del Dr. Antoni Serrano.
Aquest ha sorgit en el marc de treball de la Taula de Salut Mental de Terrassa (TSMT),
espai participatiu que es condueix de forma coordinada entre els serveis municipals de
Salut i Comunitat i Capacitats Diverses i l'Associació Salut Mental Terrassa. Actualment
hi participen més de 25 entitats, serveis i agents locals.
Concretament una de les 4 comissions de treball de la TSMT, la comissió infanto-juvenil
va impulsar la l'elaboració d’aquest estudi que dóna resposta a tres objectius
principals:
• Fer un diagnòstic exhaustiu de la situació de partida dels diferents
perfils d'infants i joves amb necessitats especials derivades de trastorns
de salut mental a la ciutat.
• Conèixer els recursos existents actualment per donar-los resposta.
• Identificar propostes de millora a impulsar en els propers anys de
forma col·laborativa al territori.
Document presentació en arxiu adjunt.
3. Espai entitats: presentació Club Social Egara i Salut Mental Terrassa.
Amb l’objectiu de conèixer el treball que desenvolupen les diferents entitats
representades en aquest consell, avui havíem considerat oportú que es presentessin
dues entitats vinculades a l’àmbit de la Salut Mental: Club Social Egara i Salut Mental
Terrassa, però aquest punt s’ajorna per un altre plenari, ja que finalment aquestes
entitats no han pogut estar presents per altres compromisos inexcusables .
4. Informacions Grups de Treball (GT)
•

GT Salut Comunitària, Albert Moncada explica el resum del que es va parlar
en la reunió que es va realitzar el 14/12/17. L’Objectiu de la mateixa és
generar propostes de millora de la Salut a la ciutat per presentar-les als espais
de decisió de les polítiques a la ciutat.
Els temes tractats:

1. Introducció sobre la Salut Comunitària, els Determinants de la Salut i explicació
de l’objectiu de la reunió i la metodologia.
2. Reflexió individual i aportació d’idees o propostes sobre “Què podem fer per a
què Terrassa sigui una ciutat més saludable?”, agrupació per àmbits (treball
grupal i exposició individual).
3. Discussió en petits grups i priorització de les idees o propostes en funció de
l’impacta que tenen en la Salut de les persones (treball de grup i posada en
comú).
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D’altra banda es proposa una nova data de reunió, donat que la plantejada al febrer
en horari de matí, no anava bé i es planteja el Dijous 10/05/2018 a les 17.30 h.
•

GT d’accessibilitat: des de la Plataforma en defensa de la sanitat pública
(PSDP) i la Federació d’Associació de Veïns de Terrassa, demanen
transparència informativa dels diferents proveïdors sanitaris sobre les llistes
d’espera tant de l’atenció primària com de l’atenció especialitzada, poder
parlar de les dades reals com per exemple la de la ràtio de pacients per
professionals, en definitiva volen una foto real de la situació actual dels serveis
sanitaris públics,, veure el que està passant i com es pot millorar.
Des dels proveïdors sanitaris, es remarca que les dades de les llistes d’espera és
una informació publica, que s’han de contextualitzar i interpretar. Aquestes
donen una orientació de la tendència, però no de la realitat. Es una informació
que pot ser útil per veure certes dificultats i per tant introduir les millores que
calguin.
Proposen que el grup de treball, tingui un objectiu clar amb un tema concret
sobre el que parlar i debatre de manera constructiva. Es pot organitzar per
àmbits d’atenció, començant per l’atenció primària, però com que aquesta és
molt amplia es pot subdividir per temes, com podria ser: els metges de
capçalera.
Es proposa una data de reunió: Dimarts 17 d’abril a les 17.30h, però s’haurà
d’acabar de consensuar amb els diferents proveïdors.

5. Balanç temporada gripal a Terrassa
La Sra. Núria Serra del CATSALUT, presenta un primer balanç de la temporada de grip
a Terrassa segons el que es recull en el Pla de contingència Hivern 2017-18, que
s’emmarca dins del Pla nacional d’urgències de Catalunya (document en annex).
6. Informacions Presidència
6.1 Vicepresidència i nomenament de les entitats incorporades
La Sra. Eva candela informa de que s’ha de procedir a escollir la Vicepresidència,
recordant que serà elegida entre les persones que formin part del Consell (quedant
exclosos de l'elecció els representants dels grups polítics). En aquest moments, tenim
una candidatura: la Sra., Núria Tomàs persona representant del Centre Universitari de
la Visió, a la que presenta. Donat que és l’única candidatura es procedirà al seu
nomenament.
Finalment, sobre els nomenaments de les entitats incorporades arrel de la modificació
del reglament, s’estan realitzant i encara s’estan introduint canvis que s’han produït a
nivell de representativitat en algunes de les entitats i/o organismes.
6.2 Dia Mundial 2018: Fira entitats de Salut
Aquest és el 6è any en què se celebra el Dia Mundial de la Salut a la nostra ciutat, i el
tercer en què fem coincidir la celebració d’aquest Dia amb la Fira d’Entitats de Salut
de Terrassa (que amb aquesta arriba a la seva 4ª edició). D’aquesta manera volem
donar a conèixer la important tasca que duen a terme les Entitats de Salut de la nostra
ciutat. Tindrem l’oportunitat de visitar diferents estands en els què podrem conèixer
l’activitat que duen a terme aquestes entitats.
7 d’abril de 11 a 20 hores a la Plaça Vella.
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6.3 Programa d’activitat física saludable:
l’Albert Moncada informa que en breu es farà la presentació pública del programa
d’activitat física saludable impulsat pel Serveis de Salut Comunitària i d’Esports , amb la
finalitat de facilitar l’accés a la pràctica d’algun tipus d’activitat física a la ciutadania
de la nostra ciutat.
El programa es diu Mou-te, tu hi guanyes!, ofereix activitats físicoesportives variades,
adaptades a les possibilitats individuals i gratuïtes. Incorpora també algunes que es
realitzen de manera habitual per entitats i col·lectius de la ciutat. Amb totes elles, es
pretén que els participants puguin sentir i experimentar alguns o molts dels beneficis
que ens aporta l’activitat física pel que fa a la salut, a la millora de la condició física i
les relacions personals entre d’altres.
6.4 Jornada de Drogues: 27 d’abril:
l’Albert Moncada informa i convida als membres del consell a la 1a Jornada del Pla
local de drogues de Terrassa: "ALCOHOL: DROGA LEGAL, DEBAT SOCIAL" que es
celebrarà el divendres 27 d'abril de 9.00 a 14.00 h a la sala d'actes del Vapor
Universitari.
A la Jornada es presentarà el Pla, s'exposaran dades sobre consums d'alcohol i les
polítiques de salut i es tractarà l'abordatge des d'atenció primària de salut i de serveis
socials. Hi haurà dues ponències específiques: alcohol i dona, i presència de l'alcohol
als mitjans de comunicació, i al final un debat sobre diverses realitats dels consums
d'alcohol.
6.5 Calendari anual de reunions plenàries del CMS :
S’informa del calendari de reunions plenàries per aquest 2018 , un total de 3 en horari
de tarda (17 a 19 hores):

21/03/18
04/07/2018
07/11/2018
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Conclusions i acords:
1. Es proposa data de reunió (10/05/18) pel grup de treball de Salut
comunitària, per continuar amb el treball plantejat en la darrera reunió.
2. Es concreta que el grup d’accessibilitat, comenci amb el tema de l’atenció
primària, partint de les demandes exposades per alguns membres del
consell. Es proposa com a data el 17 d’abril, però s’ha d’acabar de
consensuar .
3. Es presenta i s’aprova la candidatura a la Vicepresidència del Consell: la Sra.
Núria Tomàs.
4. Les reunions plenàries restants per aquest 2018: 4 de juliol i 7 de novembre.

La secretària
Terrassa, Abril del 2017

