
	

	

 

“SOM MÚSICA”. Compromís Vital i Cartografia de la salut 
 
La música que som, la que componem, instrumentem i interpretem, no és 
només una metàfora, configura l'estructura de cada persona, i li ajuda a 
assumir la gestió de la vida. Una música que modulem per a construir la 
identitat que es manifesta davant nosaltres mateixos, i que cerca sintonitzar 
amb la música que són els altres, de forma individual o col·lectiva. 
El 23 de maig tindrem l'oportunitat de conèixer la proposta, que ens fa el 
col·lectiu de persones que, des de diferents escenaris d'implicació en la 
construcció de la salut, han constituït els Pacients al Parla Living Lab (PHLL): 
persones afectades o no per diferents patologies, professionals sanitaris, 
experts en medi ambient i en assumptes socials, etc. 
En la trobada serà proposat un marc de referència de criteris estratègics i 
operatius que permeten posar en valor la salut com un be comú. 
Consideracions que ens permetran avançar en el desplegament d'una 
percepció correcta del significat d'alguns termes com a “pacient” o 
“apoderament”, així com redefinir processos i mecanismes que poden fer 
explícita la responsabilitat de cada persona amb la gestió de la salut: 
 
• La salut és el resultat d'una interacció, un continu de factors que tenen a veure 
no solament amb les afeccions fisiològiques o orgàniques. La persona ha 
d'atendre a les incidències de l'actuació sanitària, la convivència social, la seua 
relació amb l'entorn mediambiental, la incertesa cognitiva, els desequilibris 
emocionals, etc. 
• El terme pacient fa referència a la funció que cada persona exerceix quan es 
relaciona amb els seus tutors sanitaris. El rol de pacient s'exerceix amb 
intel·ligència i creativitat quan la persona comparteix amb els seus tutors la 
informació sobre els crebants de la seua fragilitat fisiològica, orgànica, o 
genètica, i assumeix el seu compromís vital. 
• El compromís de cada persona amb la gestió de la seua salut, i amb la salut 
dels col·lectius amb els quals conviu: la seua família, els seus veïns, els seus 
conciutadans; i amb els qui comparteix valors, recursos i capacitats; serà 
explícit a través d'una Carpeta de Salut, capaç d'optimitzar la interacció de 
l'individu amb els seus tutors en els àmbits sanitari, mediambiental i social. 
 
En últim terme, l'objectiu específic de la jornada és convergir amb el 
desplegament d'una ciutadania digital de ple dret en l'àmbit de la salut, el que 
exigeix fer front a reptes com la ciberseguritat, la protecció de dades personals, 
la privadesa dels usuaris, però també l'accessibilitat i portabilitat de les dades, 



	

	

la proactividad o la millora de les capacitats digitals per a promoure una 
interoperabilitat eficient amb els tutors en totes la parcel·les de la salut.	
 
Participants en la jornada: Cristina Botella (LABPSITEC), Carmen Fons 
(AVAAR) Ernesto De la Cova (CIPF) Maria José Sales (VEIG) Francesc Joan 
Santonja (INNOVEM JUNTS) Valle Rabadán (QUAES) Guillermo Rodríguez 
(BIOTICA). Moderador: Juan Antonio Bertolín (Espaitec).	
 

 


