
 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL SOCIOSANITARI 14-12-2016 
 

A Castellar del Vallès, catorze de desembre de 2016, a les sis de la 
tarda, a la Sala d’Actes d’El Mirador, se celebra la sessió ordinària del  
Consell Municipal Sociosanitari. 

 
Hi assisteixen: Joan Elvira (Dept. Salut-Ajuntament),  Conxita Luna 

(Dept. Benestar Social-Ajuntament),   Isabel Martínez (CAP Castellar), 
Plàcida López (CAP Castellar); Cristina Torras i Míriam Movilla (Suport 
Castellar);  Glòria Massagué (regidora de Benestar Social, Salut i 
Habitatge),  Joana Naranjo (CAP Castellar),  );   Elisabet Minguell (Igualtat i 
Gent Gran i nova ciutadania-Ajuntament),); Pilar Altarriba (TEB Vallès); 
Marcel.la Sáez (Salut Ajuntament) ; Trini Pérez (experta);  Pepa Martinez 
(regidora Ajuntament); Àngel Vilalta (ERC); Noelia Fuentes (CEIP Sant 
Esteve), Eva Sala (Educació- Ajuntament); Daniel Serrano (ETSAV UPC); 
Marta Vicens (Aj Badia); Mila Méndez (Duchenne distròfia); Gemma Cabau 
(Habitatge- Ajuntament); Carles Pinillo (Desactivat);  Lluís Casamada 
(Farmacèutic), Lidia Urrutia (regidora del PDCat); Mª José Casas (Obra 
Social Benèfica); Mª José Lomas (Benestar Social- Ajuntament); Laura 
Llobet (metgessa del CAP Castellar).   

 
S'excusen:  la resta de membres del Consell. 

 
 La reunió s’inicia amb la benvinguda general i la  presentació de l’acte 
a càrrec de la regidora de Salut, Serveis Socials i Habitatge, Glòria 
Massagué Casals. Agraeix l’assistència als presents i explica que al dossier 
que s’ha entregat a l’entrada hi consten les diferents activitats que s’han 
portat a terme al llarg de l’any des de cada comissió de treball. Informa que 
la sessió constarà d’una part amb diferents xifres de les activitats portades 
a terme als àmbits dels Serveis Socials, Salut, i Habitatge, i també d’aquells 
relacionats amb diferents  Programes Transversals (Gent Gran, Igualtat i 
Nova ciutadania) així com dades del CAP. Seguidament es comentaran 
alguns del projectes nous que s’han realitzat o iniciat aquest any 2016. 
Finalment, el sr. Daniel Serrano portarà a terme una xerrada sobre com 
afecta a la salut les condicions dels habitatges.  
  
Seguint amb l’ordre del dia, s’aprova per assentiment  l’acta de la reunió del 
Consell del 15 de desembre de 2015 al no realitzar-se cap esmena. 
 
 
A continuació,  Elisabet Minguell, Conxita Luna, Joan Elvira i Isabel Martinez 
donen xifres relatives a les atencions portades a terme  des de Serveis 
Socials, Habitatge,  Salut, Programes tranversals i CAP. A nivell d’Igualtat 
home-dona destaca el nou protocol per a l’abordatge de les violències 
envers les dones aprovat el Ple de febrer de 2016;  pel que fa a la gent 
gran, destaquen totes les activitats en vers la promoció de l’envelliment 
actiu i, en relació a la nova ciutadania,  destaquen els informes 
d’estrangeria  i la formació del servei de primera acollida. 
A nivell de Serveis Socials i Habitatge es pasa revista als diferents ajuts que 
es tramiten des de Serveis Socials, número de persones ateses, atenció a l’ 
infància, suport a la família, persones amb dependència, atenció a les 



persones amb discapacitat, ajuts a l’habitatge, etc. fent especial esment de 
les entitats Càritas i Creu Roja i la seva enorme tasca en aquest sector. 
L’atenció psicològica es centra en l’increment d’aquest servei i l’alta 
incidència d’atenció a persones afectades per la crisi i des del CAP es donen 
dades sobre les atencions realitzades i les problemàtiques de salut més 
freqüents que són ateses des del nostre centre de salut. 
 
 
A continuació, un responsable de cadascuna de les diverses comissions 
(Salut Emocional, Drogodependències i Sexualitat i Hàbits Saludables) 
comenten les actuacions noves que s’han portat a terme aquest any. En 
aquest sentit es pasa revista a diferents estudis (hàbits de salut dels 
alumnes de quart d’ESO, hàbits i actituds dels castellarencs sobre el tabac, 
estudi de Salut de Castellar del Vallès); campanyes ( “No puc esperar!, 
“Pren-te el pols”;  Projectes (tallers per a persones afectades 
emocionalment per la crisi, projecte d’alces reposapeus de cadires 
d’alumnes de primària, projecte d’autoprotecció i DEA, projecte de 
prevenció dels trastorns alimentaris a secundària) i, finalment, del 
Programa de prescripció social dins del COMSalut. 
 
Seguidament el sr. Daniel Serrano. Arquitecte, ens parla de “Condicions de 
l’habitatge i la relació amb la salut”, fruit de la seva Tesi de fi de Màster. 
El sr. Serrano compara al seu estudi les condicions sociodemògràfiques de 2 
poblacions del Vallès Occidental com són Castellar del Vallès i Badia del 
Vallès i la influència en la salut de les condicions dels habitatges. 
 
En el seu treball compara el cost econòmic i social de tractar als pacients o 
rehabilitar els habitatges amb pobresa energètica. Ens parla del grau de 
vulnerabilitat dels 2 municipis (més elevat a Badia) i explica el concepte de 
pobresa energètica.  
 
Relaciona una sèrie de malalties força freqüents (cardiovasculars, pulmonar 
i de salut mental) i la pobresa energètica, afirmant que no n’hi a prou en 
que els municipis sufraguin part de  la despesa elèctrica en persones en 
situació de pobresa energètica 
. 
Finalment aporta una sèrie de càlculs econòmics que assenyalen la 
importància de la rehabilitació dels habitatges i la seva rendibilitat per tal 
d’aconseguir una millora en la salut dels vilatans pel que fa als tipus de 
malalties abans comentades. 
 
 
Finalment,  i sense cap pregunta per part dels assistents, Glòria Massagué 
agraeix al ponent la seva xerrada i als assistents la seva presència al 
Consell i tanca, a les vull del vespre, la reunió ordinària del Consell 
Sociosanitari de Castellar del Vallès. 
 
 
 
Castellar del Vallès, 16 de desembre de 2016 


