
La Salut Integrativa, 
un nou canvi de 
paradigma

Jornada d’Infermeria29a

26
2020

m
ar

ç



[La Salut Integrativa és un nou model de salut que promou de forma natural 
la salut del cos; un mètode sistemàtic que apropa els millors coneixements 
de la medicina tradicional als de la medicina complementària.

L’objectiu és tractar els aspectes biològics, psicològics, socials i espirituals 
en la salut i en la malaltia. Es centra en el respecte per la capacitat del propi 
cos per contribuir en la seva curació, contemplant a la persona com un tot 
i respectant la relació directa entre els diferents sistemes del nostre cos 
juntament amb allò que fem, pensem i ens envolta. 

En els últims anys ha augmentat la demanda de la població cap a una 
assistència més global, en la que el subjecte adopta un paper més actiu  
i participatiu, podent trobar resposta en la Salut Integrativa. En aquest 
context, les infermeres, tradicionalment des del seu abordament holístic 
han cuidat de manera integradora, i la seva figura professional pot ser  
de rellevant importància davant aquest nou paradigma.

Programa 
9.00    Lliurament de documentació

9.15     Inauguració: 
  Dra. Montserrat Antonín 
 Directora de l’Escola Universitària  
 d’Infermeria Gimbernat

9.30   Conferència inaugural:
  
 REFERENTS, CONTEXT I FUTUR  
 DE LA SALUT INTEGRATIVA 
 Dra. Cristina Abadia 
  Coordinadora de la Unitat de Salut Integrativa  

del Consorci Sanitari de Terrassa 

10.30   Taula rodona: 
 
LA SALUT INTEGRATIVA EN ELS ESTUDIS  
DE GRAU D’INFERMERIA  
Dra. Neus Esmel 
Infermera i antropòloga. Facultat d’Infermeria. 
Universitat Rovira i Virgili 
 
RECERCA I SALUT INTEGRATIVA  
Dr. Ishar Dalmau  
Metge. Professor titular. Escola Universitària  
de Fisioteràpia Gimbernat 
 

SALUT INTEGRATIVA:  
VIVÈNCIA D’UNA INFERMERA  
Sra. Toni Alegre 
Infermera. Unitat Salut Integrativa. CSTerrassa 
 
Modera: Dra. Montserrat Edo 
Professora titular. Escola Universitària  
d’Infermeria Gimbernat

12.00   Pausa – Cafè

12.30   UNITATS DE SALUT INTEGRATIVA EN HOSPITALS 
PÚBLICS. EXPERIÈNCIES D’INTEGRACIÓ 

 Dr. Tomás Álvaro   
 Metge i psicòleg clínic. Unitat Oncològica  
 Integrativa de l’Hospital de Tortosa Verge de la  
 Cinta. Director mèdic del Centre de Salut Integral  
 Arjuna Tortosa

 Dra. Esther Martínez   
 Responsable de la Unitat d’Oncologia Pediàtrica  
 Integrativa (UOPI). Hospital Sant Joan de Déu, 
 Barcelona

 Presenta: Dra. Meritxell Sastre  
 Professora titular. Escola Universitària  
 d’Infermeria Gimbernat

13.45   Conclusions i cloenda

Presentació
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Objectius
• Conèixer la realitat d’aquest nou model de salut i d’assistència  
des de diferents àmbits professionals.
• Conèixer el rol infermer dins del nou model de Salut Integrativa.
• Donar a conèixer les experiències pioneres en el marc dels hospitals 
públics i les seves unitats de Salut Integrativa.
• Conèixer l’experiència infermera en Salut Integrativa, tant en l’àmbit  
de formació com en l’assistencial.
• Debatre sobre la necessitat d’introduir la Salut Integrativa dins  
del sistema públic de salut.

Comité Organitzador
Equip Docent de l’Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat.

Inscripció
Preu d’inscripció: 30 euros.
La butlleta d’inscripció emplenada s’haurà d’enviar  
abans del dia 24 de març de 2020.
Es lliurarà certificat d’assistència.
Pots inscriure’t en aquesta jornada a través de la nostra  
pàgina web: www.eug.es



www.eug.es
Av. de la Generalitat, 202-206     
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
Tel. 93 589 37 27    Fax 93 589 14 66  infermeria@eug.es

www.facebook.com/EUGenfermeria

twitter.com/@EUGenfermeria

www.youtube.com/EUGenfermeria

Segueix-nos a les xarxes socials

INFORMACIÓ
Si vols més informació pots adreçar-te a la secretaria  
de l’Escola (horari de 9.00 a 17.00) o a la pàgina web,  
www.eug.es

COM ARRIBAR-HI
•  Ferrocarrils de la Generalitat, estació de Sant Joan,  

direcció Sabadell, cada 10 minuts des de plaça Catalunya
• Autopista B-30, sortida Sant Cugat/Rubí
•  Túnels de Vallvidrera, sortida núm. 13A, enllaç amb  

l’autopista B-30 Girona-França, per la calçada lateral
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