
 

La Fundació Agrupació organitza una Taula Debat que aborda la 
importància de l'alimentació equilibrada i d'adormir les hores 

necessàries per tenir una bona salut 
 

• Més d'un centenar de persones assisteixen a la trobada celebrada en la Universitat de 
Barcelona  

• Alimentació equilibrada, qualitat del son, estil de vida i nivell socioeconòmic són claus 
en la nostra salut 

Barcelona, 27 d'abril de 2017. “La salut és molt més que l'absència de malaltia”, aquesta premissa tan 
coneguda va ser àmpliament desenvolupada a la taula de debat organitzada per la Universitat de 
l'Experiència i la Fundació Agrupació el dijous 27 d'abril, sota el títol “La salut, un concepte molt ampli. 
Parlem”.  

Els assistents van poder seguir algunes de les claus 
d'un envelliment saludable a través de les explicacions 
de MªCarmen Vidal i Isabel Sánchez, coordinadores 
acadèmiques dels programes d'Alimentació i 
Gastronomia i de Ciències de la Salut de la Universitat 
de l'Experiència respectivament, així com del 
neurofisiòleg i especialista en medicina del son Javier 
Albares. Posteriorment es va celebrar un torn obert de 
preguntes amb moltes intervencions. 

 
Algunes conclusions 
Partint de la dificultat d'arribar a un acord sobre el concepte de salut, terme molt ampli i subjectiu, els 
experts sí que van apuntar alguns factors clau d'una bona salut com són el seguiment d'un estil de vida i 
d'una dieta alimentària equilibrada. La incidència de la situació socioeconòmica a l'hora d'emmalaltir i la 
perspectiva de gènere, amb la doble jornada laboral de moltes dones, són altres claus a l'hora d'entendre 
la salut avui dia. 
 
Si antigament les patologies relacionades amb l'alimentació provenien del risc de desnutrició, avui moltes 
es relacionen amb un excés d'alimentació i l'obesitat afecta a mil milions de persones a tot el món, amb 
els seus riscos associats -apnea del son, hipertensió, diabetis, infertilitat- arribant a ser tan perjudicial com 
el tabac. 
Uns hàbits de vida molt més sedentaris obliguen a una menor ingesta d'aliments. I al costat de 
l'alimentació, el son i la importància de dormir bé. Albares el va resumir de la següent manera: “una 
societat que no dorm bé és una societat  malalta, irritable, poc creativa, poc empàtica, amb problemes 
d'atenció i concentració i que tendeix a la impulsivitat”. 
 
En el torn de preguntes final es va arribar a la conclusió que s'incideix molt en la informació però molt poc 
en la formació. Els tres experts van reclamar que es donin les eines necessàries perquè la població prengui 
consciència i adquireixi uns hàbits de vida saludables. 
                                                                                                                                
Més informació: Fundació Agrupació, Anna Serra, 93 482 67 01. Email: anna.serrapallas@gacm.es. 

La Fundació Agrupació va néixer el 1993 per canalitzar l'acció social d'Agrupació i convertir en fets la seva 
sensibilitat i implicació amb els seus 380.000 socis assegurats i amb tota la societat, especialment amb els 
grans, la infantesa, la joventut i les persones discapacitades. La prevenció és l'eix troncal de la Fundació 
Agrupació, que fomenta hàbits saludables per evitar, retardar o pal·liar situacions de dependència física 
o psíquica i buscar al màxim l'autonomia personal. En aquest sentit, la Fundació treballa sobre 
l'alimentació, l'activitat física i mental o les relacions socials. A més, promou la formació a través de la 
realització de cursos i activitats formatives, mentre dona suport a projectes d'investigació sobre els 
col·lectius amb els que treballa.  

http://www.fundacioagrupacio.es/ES/inicio.shtml

