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El Castell de Peralada va ser 
l’escenari de les XXII Jornades 
ACEBA «Salut a totes les políti-
ques», que es van celebrar el di-
vendres 22 de novembre, orga-
nitzades per l’EAP Albert Salut i 
ACEBA. 

Més de 200 professionals de la 
salut van assistir a la jornada, on 
es van presentar fins a 21 inicia-
tives en salut, englobades en di-
ferents blocs temàtics que van 
permetre oferir un enfocament 
multidisciplinari de l’abordatge 
de la salut. Des dels boscos tera-
pèutics fins als edificis positius, 
empreses socialment responsa-
bles, el gran consum implicat en 
la salut i els hotels saludables amb 
un segell de qualitat, passant per 
la percepció dels adolescents vers 
la salut, el PINSAP, l’impost de les 
begudes ensucrades, els impac-
tes audiovisuals i la participació-
implicació de la comunitat. 

Les jornades d’enguany van ser 
innovadores perquè era la prime-
ra vegada que tractaven sobre ini-
ciatives que no provenen de ma-
nera directa de l’àmbit de la salut. 
Tot i això, són pràctiques benefi-
cioses pel benestar de la població 
i la influència que es pot exercir 
des dels diferents sectors i agents 
territorials en els determinants 
socials de la salut. 

En aquest sentit, el doctor Lluís 
Martínez, president del Comitè 
Organitzador de les jornades, en 
el seu parlament d’inauguració, 
va destacar que s’havia decidit 
enfocar aquestes jornades a inici-
atives d’altres sectors socials di-
ferents del de la salut, perquè està 
comprovat que el 80% del grau de 
salut d’una persona depèn d’al-
tres iniciatives externes al món 
de salut, envers un 20% que sí que 
ho són. 

Ponències. Les jornades es van 
dividir en sis blocs d’entre tres i 
quatre ponències de dotze mi-
nuts cadascuna que finalitzaven 
amb un col·loqui, en què el públic 
podia fer preguntes als ponents. 
A la primera ponència del primer 
bloc, el president de la Federació 
d’Hostaleria de les Comarques de 
Girona, Antoni Escudero, va pre-
sentar l’exposició de l’entitat Sèl-
vans, la Xarxa Sèlvans de boscos 
amb finalitat terapèutica a Giro-
na, exposada per Jaume Hidalgo 
i David Merino, president i vice-

Marina Figueras l Peralada

nn

Les Jornades ACEBA posen de relleu iniciatives 
que contribueixen a la salut d’una persona

La salut és cosa de tots. Les Jornades ACEBA ‘Salut a totes les polítiques’ reuneixen professionals de diferents sectors 
més enllà de la salut per donar a conèixer iniciatives beneficioses per a la salut i el benestar de les persones
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president de l’entitat. En aquesta 
ponència Hidalgo i Merino van 
explicar els beneficis que apor-
ten a la societat els boscos de les 
comarques de Girona, catalogats 
com a terapèutics, que actual-
ment en són un total de 1.400. 

Escudero va destacar que els 
boscos terapèutics són una nova 
forma de turisme de salut i una ei-
na de promoció turística, a la qual 
el Patronat de Turisme Costa Bra-
va Girona dona suport i treballa 
perquè el projecte doni els seus 
fruits.  

Després d’aquesta ponència, es 
van exposar vint iniciatives més 
a càrrec de les següents empre-

de les xarxes socials en un grup 
de suport a la lactància materna», 
amb un accèssit. 

A la cloenda de les jornades 
es van atorgar reconeixements 
d’ACEBA a la trajectòria pro-
fessional del doctor Aranalde 
(EAP Sarrià Vallvidrera Les Pla-
nes), el doctor Fàbrega (Pediatria 
dels Pirineus), el doctor Descar-
rega i el doctor Pellejà (ambdós 
de l’EAP Alt Camp Oest). Tam-
bé a les infermeres Sra. Marge-
nat (EAP Sarrià Vallvidrera Les 
Planes), Sra. Guinovart (EAP Alt 
Camp Oest), Sra. Reig (EAP Vic) 
i Sra. Zapata (EAP Osona Sud-Alt 
Congost). n

ses i entitats: La Fageda, Louvre 
Hotels España, Nestlé España, 
Col·legi d’Arquitectes de Catalu-
nya, Ajuntament de Vic, Agència 
de Salut Pública de Catalunya, 
Ajuntament de Barcelona, Uni-
versitat de Girona, Escola d’Infer-
meria i Teràpia Ocupacional de 
Terrassa, Departament de la Vi-
cepresidència i d’Economia i Hi-
senda, Dipsalut de la Diputació 
de Girona, Consell Audiovisual 
de Catalunya, Bonpreu i Esclat, 
Hotel Peralada Wine Spa&Golf, 
Gremi de Carnissers i Xarcuters 
Artesans de les Comarques Giro-
nines, Ametller Origen, Ajunta-
ment de Cardona i Respon.cat. 

Premis del concurs de Pòsters. 

En el marc de les Jornades ACE-
BA es va organitzar un concurs de 
pòsters amb voluntat d’ampliar 
el ventall d’iniciatives i activitats 
que es duen a terme. S’hi van pre-
sentar fins a 40 pòsters de 18 en-
titats de salut. Els treballs guar-
donats duien el títol de «Grup 
psicoeducatiu a cuidadores pro-
fessionals al CAP de Roger de Flor 
(Barcelona)», amb el primer pre-
mi; «Situació de la salut comuni-
tària a les ABS de la RS Girona», 
amb el segon premi; «Implicar 
homes en la lluita contra la mu-
tilació genital femenina (MGF)», 
amb el tercer premi, i «L’impacte 
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dE gom A gom. Hi van participar més de 200 professionals d’arreu de catalunya

Antoni EScudEro. Va presentar la ponència de Sèlvans sobre 
boscos terapèutics. fOtO: ÀNGEL REYNAL

doctor mArtÍnEZ ViA. Va destacar que la salut és cosa de tots.
fOtO: ÀNGEL REYNAL

ÀNGEL REYNAL

ÀNGEL REYNAL


