
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL SOCIOSANITARI 15-12-2015 

 

A Castellar del Vallès, quinze de desembre de 2015, 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 Miriam Movilla (Suport Castellar); Núria Vicente (Benestar Social); Glòria 

Massagué (regidora de Benestar Social, Salut i Habitatge), Joana Naranjo (CAP 

Castellar),  ), Mar Isnard (ICS),  Àngel Vilalta, Isabel Moreno i Rafa Homet (ERC),, 

Elisabet Minguell (Igualtat i Gent Gran-Ajuntament), Carme Guirao (Ajuntament de 

Castellar); Pilar Altarriba (TEB Vallès); Marcel.la Sáez (Salut Ajuntament); Rosa 

Monterde (ASPCAT);  Carles Argemi (ADIPS);  Àngela Pappalardo (PSC);  Núria Altimira 

(Educació, Ajuntament); Trini Pérez (experta);  Pepa Martinez (regidora Ajuntament); 

Marta Prat (Sala Puigverd); Mª Mercè Falgueras (IES Castellar); Begoña Lasaosa 

(Càritas); Ramón Villarino (expert); Rita Huybens (experta);  Jaume Quera (IES 

Castellar); Paloma Cervera (FEDAC La Immaculada); Carme Vadillo (Habitatge, 

Ajuntament).  

 

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. Seguidament es dona la benvinguda als nous membres del Consell: nous 

representants dels partits polítics a partir de les recents eleccions municipals,  persones a 

títol individual de reconeguda vàlua personal elegits pel Ple Municipal (Rita Huybens, 

mossèn Ramón Villarino i Trini Pérez) i altres regidors i tècnics municipals incorporats 

recentment. 

 

Seguint amb l’ordre del dia, s’aprova per assentiment  l’acta de la reunió del Consell del 

15 de desembre de 2014 al no realitzar-se cap esmena. 

 

A continuació, Conxita Luna, Joan Elvira i Isabel Martinez donen xifres relatives a les 

atencions portades a terme  des de Serveis Socials, Habitatge,  Salut i CAP. A nivell de 

Serveis Socials es pasa revista als diferents ajuts que es tramiten des de Serveis Socials, 

número de persones ateses, etc. 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 cada comissió (Salut Emocional, Drogodependències i 

Sexualitat, Hàbits Saludables, Discapacitats, Igualtat de Gènere, Inclusió i Gent Gran)) 

comenten les actuacions noves que s’han portat a terme aquest any. 

 

Seguidament el dr. Andreu Segura, coordinador del projecte COMSalut (Comunitat i 

Salut: atenció primària i comunitat)  explica en què consisteix aquest Projecte. 

Comença dient que aquest projecte segueix les recomanacions de la Conferència 

d’Ottawa (1986) i en l’àmbit local de salut. Indica que COMSalut pretén reorientar 

progressivament les actuacions de promoció de la salut, preventives, curatives i de 

suport dels professionals dels centres d’atenció primària i de salut pública en general a 

partir que 4 premisses: Tenir present el context comunitari, comptar amb la participació 

de les entitats i institucions dels municipis, dissenyar estratègies de coordinació amb els 



governs locals i amb altres sectors socials i comunitaris rellevants per a la salut de la 

població i procurar que tots prescriguin i utilitzin els serveis i recursos assistencials. 

Assenyala que Castellar és un dels 16 municipis de Catalunya (amb una població total de 

350.000 habitants) que ha signat l’acord per a portar a terme aquet projecte de manera 

pilot a Catalunya, a partir de les experiències que es venen realitzant a la nostra població 

des de fa 20 anys. 

 

Finalment, el dr. Segura valora molt positivament el contingut del Consell en relació als 

objectius del programa exposat i anima a tots a mantenir la línia de treball en el futur. 

 

En l’apartat de precs i preguntes, Rosa Mª Monterde, cap de servei de Salut Pública  al 

Vallès Occidental Est de l’ASPCAT, destaca el treball conjunt realitzat a la nostra població 

i ofereix la col·laboració de la seva Institució. 

 

En Ramón Villarino, mossèn de St. Feliu, planteja la necessitat d’aprofundir en 2 

elements que considera molt importants, especialment a l’època actual: la depressió i el 

dol. 

 

Rita Huybens parla del moment crític que estem passant  en relació als refugiats que 

arriben de els zones de guerra i del fenomen de l’emigració. I que cal no oblidar les 

necessitats que tenen totes aquestes persones a partir dels drets humans que cal 

protegir i defensar.  

 

Finalment,  Glòria Massagué tanca, a un quart de nou del vespre, la reunió ordinària del 

Consell Sociosanitari de Castellar del Vallès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castellar del Vallès, 19 de desembre de 2015 


