Bon dia a tothom
És una gran satisfacció haver arribat a la data d’avui amb quasi totes les expectatives
assolides. Voltem uns 200 assistents!. Només no ha estat possible que l’Honorable
Consellera ens pogués acompanyar i també que el temps no sigui el millor que sol fer
a l’Empordà pels vols de l’estiuet de Sant Martí.
Quan en la darrera Jornada d’Aceba (2018 a la Seu d’Urgell) se’ns va atorgar la
confiança per a l’organització, l’il·lusio i el neguit, moguts per un pendul implacable, es
van instal·lar fins avui, dins dels cors l’equip. I és que voliem donar una visió (mosaic
directe) d’iniciatives diverses que condicionen l’estat de salut de la població i que no
provinguin de l’àmbit sanitari professional estricte. Si tenim en compte que l’OMS i
d’altres, situen en un 80% en la seva influència en la salut de la població, està clara la
trascendència que comporten. (*)
Mentrestant, la instauració del PINSAP els darrers anys i com no, altres accions
estrictament privades i de la mà també de les que provenen d’ institucions com
Ajuntaments, Col·legis professionals, s’han anat posant en marxa. Totes orientades a
millorar hàbits, a oferir opcions saludables, és a dir, promocionant el que ben aviat
sarà una marca, la marca ‘salut’. No obstant, la gran majoria d’elles han estat poc
tractades entre els col·lectius de la professió sanitària, massa sovint ‘endogàmica’ en
els nostres fòrums. Aquesta mirada a l’exterior (si em permeteu dir-ho així) és el motiu
de la Jornada d’avui, on hi trobareu una mostra prou diversa i amb prou categoria,
tanta, que, estem convençuts promourà alguna reflexió dins de la nostra professió.
La nostra entitat, Albera Salut, és una empresa petita, autogestionada (una EBA) que
gestiona l’ABS de Peralada. Ara estem a punt de la majoria d’edat: 18 anys els farem
l’estiu 2020. Integrem 13 poblacions rurals, petites i amb uns 7300 habitants adscrits.
Tenim la força de les ganes de fer-ho bé i millorar continuament i això a tots els nivells.
I la població ens ho reconeix. Per exemple, la darrera enquesta oficial (Plaensa 2018)
situa la nostra Entitat en la segona de Catalunya pel que fa a la satisfacció global dels
usuaris, d’entre les 373 ABS enquestades (ho teniu grafiat en el bolígraf groc). I molt
bons resultats en les enquestes periòdiques de qualitat de vida professional, també en
la qualitat de la prescripció, etc. Humils, sí, però potents.
I ara per acabr, desitjar-vos una bona Jornada i agraïr la bona feina feta al Comitè
organitzador: la Laura, la Sara, en Xavi i la resta de l’Equip que l’han fet possible;
també als membres del Jurat dels 40 pòsters que opten al Concurs: la Judit, la Rosa,
la Sílvia i l’Anna; a la gent del Castell: la Bibiana, en Jordi i i en Lluís… i crec no deixarme a ningú més que sigui rellevant. Tots, avui, estarem a la vostra disposició i només
un prec: que els ponents s’ajustin al temps previst!!. També dir-vos disposeu d’una wifi
oberta.

Els certificats, diplomes, etc els enviarem per correu electrònic i estem pendents de
l’aceditació formativa de la Jornada. Us en tindrem al corrent.
Quan marxeu, ens deixeu l’enquesta de valoració, recollireu un petit record i signeu el
full d’assistència. I afegir ens agradarà reuvere’ns on sigui!!. Una abraçada forta.

(*) Segons Ilona Kickbusch: La Salut és bàsicament una estructura social: es crea a
través de la interrelació entre la gent i els seus entorns en el procés de la vida diària:
on la gent viu, estima, aprèn, treballa i juga.
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