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ACTA DE REUNIÓ DEL CONSELL SOCIOSANITARI  
 
Núm. 31/01/2018 sessió ordinària 
Dia:  31 de Gener de 2018 
Hora : 18.00-20.00 h 
Lloc: Sala d’actes de l’Edifici El Mirador 
 
ASSISTENTS 
 
Entitats ciutadanes:  
AVAN Sr. Vicenç Creus 
Creu Roja Castellar del Vallès Sra. Paula López 
Disactiva’t Sr. Carles Pinillo  
Distròfia muscular Duchenne 
 Sra. Mila Méndez 

Suport Castellar 
 
Sra. Míriam Molilla 
Sra. Cristina Torras 

Teb Valles S.c.c.l. Sra. Pilar Altarriba  
 

Serveis educatius:  
Escola Municipal d’Adults Sra. Antònia Pérez 
Institut Educació Secundària Castellar Sr. Jaume Quera 
Direccions escoles de primària Sra. Mercè Perna 
Servei Educatiu del Vallès Occidental VIII 
(Equip  d’Assessorament Psicopedagògic) Sra. Mireia Ribalta 
 

Serveis de salut:  
Agencia de Salut Pública de Catalunya  
(Servei territorial Vallès Occidental Est)  

Sra. Rosa Monterde 

Institut Català de la Salut  
(CAP Castellar) 

Sra. Isabel Martínez 
Sra. Joana Naranjo 
Sra. Plàcida López 

 

Grups polítics:  
Grup municipal de Decidim Castellar Jordi Uyà 
Grup municipal ERC Sr. Àngel Vilalta  
Grup municipal PDeCAT  Sra. Pepi Ramón 
Grup municipal PSC  
(Regidora d'Infància i Adolescència) 

Sra. Ángela Pappalardo 

Grup municipal PSC  
(Regidor de Finances i Coordinació; Regidor de Salut, 
Serveis Socials i Habitatge; Regidor de Comunicació; 
Comissionat del Pla Estratègic Castellar 20/20) 

Sr. Joan Creus   
 

Grup municipal PSC  
(Regidora d'Educació, Formació i Ocupació) Sra. Mª Antonia Puig 

Grup municipal PSC  
(Regidora de Programes Socials) 

Sra. Pepa Martínez  
 

Serveis municipals:  
Educació - Joventut Sra. Eva Sala 
Igualtat i Gent Gran i nova ciutadania Sra. Elisabet Minguell 

Salut pública 
Sr. Joan Elvira 
Sra. Marcel·la Saez 

Serveis Socials Sra. Conxita Luna 
Sra. Mª José Lomas 

 
Persona de reconeguda vàlua personal   Sra. Trini Pérez 
S’EXCUSEN 
La resta de membres del Consell. 
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ORDRE DEL DIA 
La reunió s’inicia a les 18:13 h amb la benvinguda general i la presentació de l’acte 
a càrrec del Regidor de Salut, Serveis Socials i Habitatge, Joan Creus Oliveras. 
Agraeix l’assistència als presents, explica que la reunió s’ha posposat del desembre 
del 2017 al gener del 2018 per tal de poder presentar el III Pla municipal de Salut, 
aprovat en el Ple del passat 19/12/17, i finalment exposa el següent ordre del dia:  
 
• Aprovació de l’acta núm. 16/2017 del 14/12/2017. 
• Presentació de les accions i projectes realitzats el 2017. 
• Presentació de l’estudi ‘L’estat de salut de la població de Castellar del Vallès’ 

2017. Informe diagnòstic per al projecte COMSalut’. 
• Presentació del III Pla Municipal de Salut de Castellar del Vallès. 
• Pla Estratègic Castellar 20/20 : Inici Fase 2 (Propostes d’acció).  
• Torn obert de paraula.  
 
Aprovació de l’acta núm. 16/2017 del 14/12/2017 
Al final de la reunió (19:36) es realitza l’aprovació de l’acta de sessió ordinària 
anterior núm. 16/2017 del 14/12/2017 al no realitzar-se cap esmena. 
 
Presentació de les accions i projectes realitzats el 2017 
A les 18:17 h la Sra. Conxita Luna (Cap de la Unitat de Serveis Socials i 
Coordinadora de la Regidoria de Salut, Serveis Socials i Habitatge), inicia l’espai de 
les presentacions de les accions i projectes desenvolupats per les diferents 
comissions al llarg del 2017 i indica que a l’entrada de la sala hi ha diversos 
dossiers amb aquesta informació resumida.  
En primer lloc s’exposa el llistat de blocs de problemàtiques que són ateses des de 
la Unitat de Benestar Social: ingressos insuficients per assumir les despeses 
bàsiques de consum i habitatge, discapacitat i manca d’autonomia, dificultat a les 
relacions familiars, problemàtiques relacionades amb la salut. S’indica que la 
partida d’ajuts socials municipals s’ha gastat en gran part en la primera infància, i 
s’ha posat de relleu que han estat 220 famílies les que han rebut ajuts alimentaris 
mitjançant la important col·laboració de Caritats i el Programa de recuperació 
d’aliments a les escoles. 
El segon lloc es tracta el tema de la pobresa energètica i el seu impacte creixent en 
les famílies del municipi, tenint al llarg de l’any 124 unitats familiars que han 
requerit un informe de vulnerabilitat, per tal d’evitar que se’ls talles el 
subministrament d’aigua, llum i gas i gestionar cada cas. 
També es menciona  la nova experiència ‘Criança positiva’ endegada des de 
Benestar social i la Ludoteca Municipal, que tracta de l’empoderament competencial 
de les mares i pares en relació a la seva tasca com educadors dels seus fills. 
Finalment en tercer lloc es fa èmfasi en la problemàtica emergent del l’habitatge al 
poble, indicant els punts de més demanda i/o preocupació per part del ciutadà: 
informació general, servei de mediació per impagats, ocupacions, augment del preu 
dels lloguers, borsa de lloguer gestionada per l’Ajuntament (94 habitatges), el 
servei d’intermediació de deutes de l’habitatge. Es posa de relleu que aquest any 
han estat 12 els casos presentats a la Mesa d’emergència de l’Agència catalana de 
l’habitatge i també que hi ha hagut més consultes i tràmits en relació a l’atenció de 
persones amb dependència derivats dels nous graus de la Llei de dependència.  
 
A les 18:35 h el Sr. Joan Elvira (Cap de la Unitat de Salut de la Regidoria de Salut, 
Serveis Socials i Habitatge) presenta en primer lloc el resum de dades sobre el 
servei d’atenció  psicològica que realitza. Destaca que els seus pacients – usuaris 
presenten en un 33% dels casos una problemàtica clínica i que s’ha duplicat en 10 
anys els que en  presenten de tipus adaptatiu i / o conductual (arribant al 42%).  
Explica que el servei que s’ofereix és d’entrevista i seguiment, entrevista amb 
observacions, entrevista amb teràpia breu. Els pacients – usuaris també poden ser 
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derivats a activitats del Projecte Arc de Sant Martí, del Catàleg de prescripció social, 
del taller de persones afectades per la crisis o bé a altres professionals. La llista 
d’espera per la primera visita és, actualment, d’un mes. 
En segon lloc exposa que les noves campanyes a les que s’ha donat suport el 2017 
han estat sobre la celiaquia i sobre la fibromiàlgia. I per acabar indica que s’han 
elaborat cinquanta propostes d’accions d’intervenció en temàtica sobre l’alcohol, el 
cannabis, les noves tecnologies i la salut emocional (entre d’altres)  a partir dels 
resultats de l’Estudi dels hàbits de salut de l’alumnat de 4rt d’ESO del poble. 
 
A les 18:42 h la Sra. Isabel Martínez (Directora del CAP Castellar) presenta el vídeo  
publicat per l’ Institut Català de la Salut, on s’exposa en pocs minuts un resum del 
que és i com es realitzar la prescripció social al poble, que s’encaixa dins la línia 
línia estratègica d’impuls de la salut comunitària que contempla el pla de salut 
2016-2020 de Catalunya. 
 
A les 18:47 h la Sra. Elisabeth Minguell (Cap Àrea de Programes socials: Gent gran, 
Nova ciutadania i Igualtat LTGBI) comença indicant els blocs de treball de l’àrea de 
programes socials: serveis específics per a la dona (orientació jurídica, psicoinfància 
i psicodona per als temes de violència de gènere on s’ofereix un any de tractament  
i posteriorment grup d’ajuda conduit per una psicòloga), activitats de sensibilització 
als centres de primària i secundària (ex.: ‘Estàs pantallat’), actes de conscienciació 
vers la igualtat home i dona (8 març, 28 maig i 25 novembre) i actes de 
conscienciació dels drets de les persones LGTBI. 
Respecte a la secció de Gent gran indica com a activitats de més seguiment els 
tallers d’entrenament de la memòria, informàtica (ús del WhatsApp, us de la 
càmera del mòbil), les Resiolimpiades , i com a activitat nova el taller de català 
escrit. Respecte a la secció de nova ciutadania, com a novetat per tal de facilitar la 
regulació del certificat d’acollida en dos anys s’ofereixen els mòduls de competència 
lingüística de català i castellà més de coneixements laborals. Per al 2018 es té 
previst de realitzar la proposta de coneixements de la societat catalana i el seu 
marc jurídic. 
 
Presentació de l’estudi ‘L’estat de salut de la població de Castellar del Vallès’ 2017. 
Informe diagnòstic per al projecte COMSalut’ 
A les 19:00 h la Sra. Isabel Martínez (Directora del CAP Castellar) comença la seva 
presentació exposant que tot (el projecte COMSalut de Castellar i d’altres que es 
porten a terme amb l’impuls del CAP) és pot fer gràcies a l’equip del que 
compta/em al CAP i al poble.   
Explica en primer lloc, que com a novetat,  actualment es dóna una ratio de 
pressupost segons el tipus de malalties que es tractin al CAP i no per número 
d’habitants atesos. Indica que el 80% de la població de Castellar és atesa al CAP. 
S’han realitzat aproximadament 180.000 visites al CAP aquest 2017. 
En segon lloc exposa dades de la prevalença de les malalties majoritàries tractades 
al CAP: 1) hipertensió arterial, 2) hipercolesterolèmia, 3) obesitat, 4) ansietat, 5) 
al·lèrgia; així com de la incidència al 2017: 1) ansietat, 2) obesitat, 3 ) depressió, 
4)  al·lèrgia 5) hipertensió arterial. En tercer lloc indica quins són els estàndards de 
la qualitat assistencial (control TA en hipertensos, cribatge alcohol, vacunació de la 
grip, vacunació població en risc). 
 
Presentació del III Pla Municipal de Salut de Castellar del Vallès 
A les 19:18 h el Sr. Joan Elvira (Cap de la Unitat de Salut de la Regidoria de Salut, 
Serveis Socials i Habitatge) en primer lloc indica que hi ha fulls a l’entrada de la 
sala, per tal que els assistents que vulguin, s’apuntin a les comissions de treball de 
cada eix estratègic. Posteriorment exposa que el Pla s’engloba dins del marc 
conceptual dels determinants socials de la Salut i de la visió estructural de la salut 
a totes les polítiques, impulsada per el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020. Fa un 
resum de les fases d’acció del pla de salut municipal, i detalla els seus objectius 
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(promoure globalment salut individus i col·lectius; promoure comportaments 
saludables; col·laborar igualtat salut vilatans (classe social, gènere, edat, ...); 
disminuir efectes nocius medi ambient; millorar atenció, formació i prevenció salut i 
malaltia; proposta intersectorial:àrees municipals, cap, entitats i 
ciutadans; proposta salut municipi en la línia del COMsalut) i  destaca les línies 
estratègiques que es seguiran.  
En segon lloc realitza un explicació de l’organigrama funcional del desenvolupament 
de pla en diversos programes de salut, portats a terme dins de sis comissions 
tècniques: Comissió Hàbits saludables; Comissió Drogodependències, altres 
addiccions, sexualitat, afectivitat i Sida; Comissió Salut Emocional; Comissió Altres 
Capacitats; Comissió Salut Ambiental; Comissió Protecció Salut.  
En tercer lloc, s’exposa a tall d’exemple una de les fitxes explicatives de l’estructura 
dels projectes. 
Finalment recorda els principis del Pla: objectivitat, multidisciplinaritat, 
interdepartamentalitat i longitudinalitat.  
Els vilatans podran entrar en contacte amb el Programa de salut municipal a travès 
de les comissions abans esmentades o del correu electrònic 
salut@castellarvalles.cat. 
 
 
Pla Estratègic Castellar 20/20 : Inici Fase 2 (Propostes d’acció) 
A les 19:18 h la Sra. Carolina Gómez explica que el Pla Estratègic Castellar 20/20 
es troba actualment en la seva fase 2: propostes d’acció, i convida a tots els 
assistents i a la resta de ciutadans del poble a participar activament amb les seves 
aportacions, mitjançant ‘la fitxa de propostes d’acció’, que es troba tant a la secció 
del Pla Estratègic dins la web municipal (www.castellarvalles.cat/49583/formulari/219), com 
en els documents que ha deixat a l’entrada de la sala. 
Dóna les indicacions corresponents a cada apartat de la fitxa (àmbit d'actuació, 
nom i descripció de la proposta, objectiu i destinataris d’aquesta, parts implicades 
per a portar-la a terme i la seva relació amb algun programa, servei o recurs ja 
existent al municipi). 
 
Torn obert de paraula  
A les 19:36 s’obre el torn de paraula als assistents i la Sra. Isabel Martínez exposa 
que s’ha incorporat l’Agencia de Salut Pública al projecte COMSalut de Castellar del 
Vallès, i dóna les gràcies per la seva col·laboració durant el 2017. 
 
El Sr. Carles Pinillo exposa que hi ha un comportament incívic per part de molts 
ciutadans de Castellar que ocupen les places d’aparcament reservat per a 
discapacitats que hi ha distribuïdes a diferents zones del poble. Demana que es 
valori realitzar una nova campanya de sensibilització a la ciutadania i que es 
prenguin mesures sancionadores si s’escau. 
 
Finalment es realitza l’aprovació de l’acta de sessió ordinària anterior núm.  
14/12/2017 al no realitzar-se cap esmena i el sr. Joan Creus dona per clausurada la 
sessió ordinària del Consell Sociosanitari. 
 
Vist i plau 
 
El president/a delegat 
 
 
 
 
Joan Creus Oliveras 
 

El secretari/a 
 
 
 
 
Joan Elvira Jorba 
 

Castellar del Vallès, 8 de febrer de 2018 
 


