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GRUPS DE TREBALL PEL PLA ESTRATÈGIC DE LA CONCA DE 

BARBERÀ 

Persones: Salut i Serveis Sanitaria, i Ensenyament 5/03/2018 

Atesa l’amplitud de les qüestions relatives a Persones, aquestes s’han dividit en dues sessions. En 
aquesta segona sessió els aspectes abordats han estat Salut i Serveis Sanitaris, i Ensenyament. 

1.1  Participants: 

NOM REPRESENTANT  
Francesc Benet i Ribé President 
Josep M. Vidal Minguella Exconseller comarcal Paisatge 
Artur Miró Palau Conseller PSC-CP 
Leandre Romeu Serra La Conca 5.1 
Quim Queralt Basterra Cap oficina Turisme Ajunt. Montblanc 
Carme Sureda Bosch Designada Presidència 
Anna March Farré Designada Presidència 
Josep M. Poca Casanovas Exconseller Prom. Econòmica 
Marc Vinya Miralles Conseller PDeCAT 
Ramon Mullerat Figueras Conseller ERC-AM 
Joan Cartanyà Martí Sector Privat 
Joan Jordi Vives Ballart Designat Presidència 
Laia Corbella  Designat Presidència 
Enric París Daran Conseller d’Ensenyament 
 
Jordi París Gabarró Director de l’OAD 
Ramon Palou Capdevila Gerent del Consell Comarcal 
Jaume Amill  DALEPH 
Rosa Albes Tècnica del Pla d’Inclusió  
Judit Pere Cantó     Directora tècnica Benestar Social del CCCB 
Gemma Nadal Ortín     Cap d’Àrea d’Ensenyament  
Raquel Girona Real      Directora del CAP de Montblanc 
Maria Dolors Colilles      Inspectora d’Ensenyament 
Imma Hueso      Dept. Ensenyament 
 
 S’excusen: 
Joan Güell Serra Conseller PDeCAT 
Jordi Olivé Piqué Director SIMO 
Eloi Menasanch Sevil Designat Presidència 
Josep M. Anglès Español Conseller FIC 
Joan Llort Vallès Secretari general UGT 
 Sara Janer Ferrando         Consellera Comarcal de Paisatge 
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1.2  Salut i Serveis Sanitaris 

Rosa Albes, tècnica del Pla d’Inclusió realitza una presentació de les principals dades respecte 
l’activitat en matèria Salut i Serveis Sanitaris. 

També presenta Raquel Girona Real, Directora del CAP de Montblanc, i excusa la presència de la 
direcció del CAP de Santa Coloma, encara que s’incorporen les seves propostes. 

Presentació dades de Salut i serveis Sanitaris 

> Els municipis de la Conca de Barberà tenen quatre àrees bàsiques de Salut de referència: ABS 
Montblanc. ABS Santa Coloma, ABS Tàrrega (Passant i Belltall) i ABS Alt Camp Oest (Vilaverd). 
Així doncs, la gran majoria de municipis es troben coberts per ABS presents a la comarca. 

> Els hospitals de referència de la comarca són: Pius hospital de Valls, Hospital d’Igualada, 
Hospital Sant Joan de Reus i Hospital Joan XXIII de Tarragona. 

> Del CAP de Santa Coloma destaquen: 
> Servei d’especialistes en traumatologia i psicologia (els altres es troben a l’hospital 

d’Igualada) 
> Servei de treball social (dos cops al mes) 
> Disseny d’un pla de salut comunitari 
> Programa “Salut i Escola” 

> La directora del CAP Montblanc presenta els diferents serveis existents i afegeix que també: 
> Es posa en marxa un servei de crioteràpia per berrugues i problemes de pell.  
> Per l’atenció comunitària hi ha molta coordinació amb l’equip tècnic de Serveis 

Socials del Consell Comarcal. En aquest sentit, la Escola de Cuidadors és un dels 
projectes en marxa 

> Estan impulsant la telemedecina. 
 

Prioritats i propostes proposades per les direccions dels CAPs 

Per part de la direcció del CAP de Santa Coloma, les prioritats són: 
> Consolidar serveis. 
> Millorar el transport públic per accedir a l’Hospital d’Igualada i als especialistes de 

referència. Aquest problema s’emmarca, de fet, en el quadre de problemes de 
transport públic a la comarca. 

> Oferir servei d’odontologia 
 
Per part de la direcció del CAP de Montblanc, les prioritats i propostes serien: 

> Consolidar serveis. 
> Desenvolupar activitats emmarcades dins del Pla Estratègic del ICS: Atenció 

comunitària, farmàcia i atenció a la cronicitat en residències, ecografies a atenció 
primària (a Valls, però), Banc d’Ajuts Tècnics, Atenció a la Cronicitat, BENZORED  
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> (estudi per la deshabituació a les benzodiazepines), adhesió a INDI (projecte de 

malalts amb depressió), EUPITAB (projecte per ensenyar espirometries a fumadors), 
Tarda Jove (llevadora ensenya mètodes anticonceptius a joves entre 12-26 anys), Blog 
per facilitar la connexió amb usuaris, Programació per motius  

> Les demandes concretes per millorar el servei són: 
> Millorar l’espai físic del CAP Montblanc. Manca espai per a poder prestar un 

servei adequat. 
> Reforç de personal a l’estiu. La comarca creix en població durant aquest 

període i aquest fet no està contemplat. En aquest sentit, fora bo que des de 
la comarca es faci pressió al Departament. 

> Dotació d’algun material necessari: aparells d’electrocardiogrames, 
electrobisturís,... 

> Incrementar les hores de treballadora social 
> Ambulàncies. Re disseny de l’atenció continuada. Des de l’any 2010 està 

aturada. 

Intervencions i debat. 

> Des de la Presidència del Consell Comarcal s’expressa la preocupació existent a la 
comarca per la qüestió de les ambulàncies. L’any 2017 es va retirar una ambulància 
medicalitzada que curiosament te la seva seu a Alcover, molt a prop dels centres 
hospitalaris. El Ple del Consell Comarcal i el Consell d’Alcaldes van fer en forma de 
moció una queixa al Departament de Salut per aquesta raó. 

> D’altra banda, també s’expressa la preocupació per l’alcoholèmia juvenil. Aquesta és 
una qüestió que també preocupa al Departament de Salut i es fan accions de Salut i 
Escola. En concret, la infermera va unes hores a la setmana als instituts per tractar 
aquests temes i els de els embarassos adolescents. S’incrementaran hores d’atenció 
en breu. En aquest camp de debat, torna a aflorar la qüestió de les contradiccions de 
la pròpia administració. Per una banda es vol lluitar contra l’alcoholisme juvenil i 
d’altra es fomenta el Corre-Bar. Es destaca que cal afrontar molt seriosament la 
qüestió del alcoholisme. 

> Des de Serveis Socials del Consell es destaca que la Escola de Cuidadors i el Banc 
d’Ajuts tècnics són molt importants i posen en valor la coordinació entre 
professionals de SS i de Salut. 

> Una persona participant destaca que l’important és no perdre serveis i posa de 
manifest que el servei de pediatria està una mica col·lapsat. 

> També es posa de manifest que molta gent no coneix els recursos del sistema de 
salut i abusa de les urgències hospitalàries. Amb el Blog es vol donar resposta a 
aquest problema. 
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1.3 Ensenyament 

Gemma Nadal, tècnica d’Ensenyament del Consell Comarcal presenta algunes dades que també es 
lliuren en paper: 

> A la comarca hi ha 3.334 alumnes escolaritzats en centres a la comarca entre llars d’infants, 
primària, ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mig. 

> El Consell Comarcal gestiona 10 menjadors escolars de la comarca, les AMPAs gestionen 2 i 
els propis centres 3. 

> El Consell Comarcal gestiona 19 rutes de transport escolar al que hi tenen accés alumnes 
d’ensenyaments obligatoris i no obligatoris. 

> L’OAD Conca de Barberà te homologades 17 aules i tallers en 44 especialitats per part del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per realitzar formació ocupacional. 

La inspectora d’Ensenyament, Sra. Maria Dolors Colilles amplia alguna informació: 
> A la Conca de Barberà el Departament d’ensenyament hi te destinades 256,22 persones per a 

tasques docents. 
> De cada 20 alumnes d’ESO, 19 aconsegueixen graduar-se. Existeixen doncs moltes 

possibilitats per a l’ensenyament post-obligatori. 
> 2 de cada 3 alumnes que acaben ESO fan batxillerat. 
> La Fundació de Poblet realitzava fins aquest any un programa de formació i inserció per a 

alumnes que no han aprovat ESO però aquest any no ha optat a aquest programa. 

Algunes de les prioritats del Departament són: 

> Les dues prioritats del Departament són: 
> Èxit Escolar, que cada alumne tingui el recorregut més adequat per ell/a. 
> Inclusió. Tothom ha de poder desenvolupar el seu projecte de vida. 

> Projecte Escola Nova XXI que utilitza alguns centres com a laboratori d’idees. Algun centre de 
la comarca ho és. 

> Servei Comunitari, Alumnes d’ESO que fan activitats de col·laboració amb ajuntaments fora 
d’hores escolars: llars d’avis, infants, etc. 

> En Formació professional la prioritat és estendre la formació dual. Aquí es posa en valor el 
cicle de Electromecànica que afecta a 8 alumnes, cobert amb un conveni fins el curs 18-19 i 
realitzat en col·laboració amb ConcaActiva. En aquest sentit, la formació dual pot créixer si les 
empreses ho demanen en d’altres cicles, complementant els certificats de professionalitat 
que ja es realitzen des de ConcaActiva.  

> Reconeixement de l’experiència professional. IES de la comarca ho poden fer. 
> Respecte a nous cicles formatius, el Departament està obert a demandes que vinguin 

avalades per necessitats de les empreses. 
> Apropar més les empreses a la formació i als alumnes. Destaca que el institut de la Espluga ha 

fet una pàgina WEB per empreses. 
> En general és una prioritat pel Departament, que cada alumne pugui trobar el seu camí, 

deixar sempre les portes obertes per incorporar-se al sistema educatiu. 
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> Posar en marxa la Unitat d’Escolarització Compartida que permetrà atendre a 5/6 alumnes 

amb problemes. 
> Es destaca des de el Departament la tasca que desenvolupen les entitats APRODISCA i TILMA 

per tal de donar suport a persones amb discapacitats. 
> Posar en valor la FP a la comunitat. 

Intervencions i debat. 

> Respecte la FP s’està d’acord en que encara no és prou valorada per la població. A aquest fet 
s’hi afegeix que poques noies s’acosten a la FP de caràcter industrial, la qual cosa és 
especialment greu a la Conca que és una comarca industrial. 

> Es posa de manifest la fugida de talent jove que marxa a estudiar fora i no torna a la comarca. 
En aquest sentit es proposa que els camps de treball d’estiu no siguin aparca-canalla, posin 
més ne valor la comarca i facilitin el testeig de determinats oficis amb possibilitats a la 
comarca. 

> Des de ConcaActiva es destaca que la instauració d’un Cicle Formatiu de Grau Superior 
ajudaria a fixar població a la comarca. El Departament diu que la línia encetada amb la 
formació dual pot facilitar el camí. 

> Des de ConcaActiva es demana també introduir alguna altre especialitat que permeti atreure 
alumnes d’altres comarques. Quan s’ha intentat no s’ha tingut èxit. El Departament manifesta 
que es prioritzen les necessitats del territori. 

> Alguns participants demanen que es recuperi el PFI o que es desenvolupin PTTs amb 
ConcaActiva per tal de substituir el PFI. 

> Es destaca la importància de comptar amb escoles rurals a la comarca. 
> Es destaca també el baix nivell de formació de les persones que treballen en el sector turístic 

de la comarca i que caldria fer alguna cosa en aquest sentit. 
 

Propostes més rellevants. 

> Ampliar la oferta de cicles de grau mitjà 
> Analitzar la viabilitat d’un cicle de Grau Superior d’Electromecànica 
> Recuperar el PFI o cercar algun mecanisme per donar solució amb els joves que no superin 

l’ESO. 
> Consolidar la Unitat d’escolarització Compartida, un cop es posi en marxa. 
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