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Presentació
La Càtedra de Promoció de la Salut és una unitat estructural de la Universitat de Girona
i compte amb el suport de Dipsalut, organisme de salut pública de la Diputació de
Girona. El catàleg de serveis de la Càtedra engloba activitats de formació, recerca,
difusió i transferència del coneixement, publicacions i internacionalització.
Objectius:
La Universitat de Girona té, entre d’altres, l'objectiu de participar en el progrés i
desenvolupament de la societat i en la millora del sistema educatiu, promoure
activitats d'extensió universitària i l'intercanvi de coneixements i informacions amb
altres institucions. Per mitjà de la Càtedra Promoció de la Salut està disposada a:
 Crear un punt de trobada on les institucions i empreses sanitàries puguin
explicitar les seves necessitats formatives i on la universitat pugui satisfer‐les
mitjançant la planificació de la transferència del coneixement.
 Sensibilitzar els professionals de la salut de les nostres comarques de la
importància de la promoció.
 Promoure les bones pràctiques en les institucions incorporant la promoció de la
salut en les mateixes.
 Actualitzar la formació dels professionals de la salut.
 Transferir coneixements de salut a la comunitat.
 Assessorar als professionals i institucions amb temes de promoció.
 Facilitar l’accés a les fonts d’informació segons les necessitats específiques de
les empreses de Girona.
 Organitzar seminaris, jornades i conferències relacionades.
 Consolidar un espai formatiu virtual d'especialització.
Missió:
Actualment la Càtedra treballa amb els reptes d’oferir formació d’alta qualitat,
participar en aliances estratègiques amb universitats, organismes, institucions i centres
sanitaris, desenvolupar programes d’investigació, incorporar les tecnologies de la
informació i vincular‐se amb la societat. La Càtedra posa un èmfasi especial a la seva
projecció internacional, mitjà per garantir la identificació de l’excel∙lència científica,
l’agregació de capacitats i la pròpia visualització i posicionament. La Càtedra, en tan
que entitat integrada en la societat, promou com a principi motor el fet que la salut és
un tema que afecta a tothom i que per això cal una implicació generalitzada en la seva
promoció. Aquesta tasca s’ha de fer sempre des d’una perspectiva positiva, no en
contraposició a la malaltia, o com deia A. Antonovsky, “hem de mirar allò que generi
salut més que les limitacions i causes de malalties".
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Relació d’activitats organitzades durant l’any 2015





Activitats de formació: 14
Projectes de recerca: 7
Activitats de divulgació: 6
Altres: 2

Activitats de formació

Nom de l’activitat
Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra

Programa “Espais de trobada intergeneracionals a la
Universitat”
Cicle
28 de gener, 18 de març i 13 de maig de 2015
15 hores
organitzadora

Altres entitats co‐
organitzadores

Casal de la Gent Gran de Figueres (Departament de
Benestar Social i Família. Direcció General d’Acció
Cívica i Comunitària. Generalitat de Catalunya) i
Ajuntament de Figueres

Col∙laboradors

no

Nombre de participants

De fora la UdG: 25

Enquestes de satisfacció

Breu justificació de l’interès
de l’activitat en relació als
objectius de la càtedra:

Sí
Valoració global molt bona. Es considera que la
formació permet incidir en temes d’envelliment actiu
i dóna la oportunitat d’apropar‐se i conèixer el món
universitari.
Aquest cicle de trobades té com a objectiu apropar la
universitat a les persones grans i organitzar espais de
coneixement centrats en la salut i l’envelliment actiu
a la vegada que es potencien els espais d’intercanvi
del grup amb els i les estudiants.

Nom de l’activitat

La recerca en l’àmbit de la promoció de la salut i les
minories ètniques

Tipus d’activitat
Data

Seminari
Del 18 al 19 de febrer de 2015
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Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats co‐
organitzadores

8 hores
Organització
Facultat d’Infermeria

Col∙laboradors

Universitat de Molise (Itàlia)

Nombre de participants

De la UdG: 10

Enquestes de satisfacció

No

Breu justificació de l’interès
de l’activitat en relació als
objectius de la càtedra:

Els objectius del curs responen a: aportar elements
específics sobre els aspectes més rellevants i
distintius de la recerca en l’àmbit de la salut i la
promoció de la Salut en les minories ètniques;
presentar experiències de recerques en l’àmbit de la
promoció de la salut i les minories ètniques; descriure
i analitzar mètodes i tècniques pròpies utilitzades en
la recerca en l’àmbit de la salut i les minories
ètniques, i oferir un espai de reflexió entorn a la
recerca en l’àmbit de la salut, amb un enfoc de
gènere i generacions.

De fora la UdG: 7

Nom de l’activitat
Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats co‐
organitzadores

Promoció de la Salut en les minories ètniques
Conferència
19 de febrer de 2015
1,5 hores

Col∙laboradors

Universitat de Molise (Itàlia)

Nombre de participants

De la UdG: 25

Enquestes de satisfacció

No

Breu justificació de l’interès de
l’activitat en relació als
objectius de la càtedra:

La conferència es centra en temes de salut
comunitària i en concret fa èmfasis amb programes
de promoció de la salut dirigits a minories ètniques.

Organitzadora
Facultat d’Infermeria
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Nom de l’activitat
Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats co‐
organitzadores

Nous enfocaments en Promoció de la Salut:
Habilitats per a la vida i Determinants Socials de la
Salut
Seminari
28 d’abril de 2015
8 hores
Organitzadora
Dipsalut
Facultat d’Infermeria

Nombre de participants

Escuela Iberoamericana de Habilidades para la vida.
Fundación EDEX i Centre Col∙laborador de la OMS en
Promoció de la Salut i Salut Sexual Reproductiva de la
Universitat Industrial de Santander, Colòmbia.
De la UdG: 9 De fora la UdG: 8

Enquestes de satisfacció

No

Breu justificació de l’interès
de l’activitat en relació als
objectius de la càtedra:

El seminari es centra en l’enfocament de les habilitats
per a la vida i els Determinants Socials de la Salut com
a enfocaments per a tenir en compte en la pràctica de
la promoció de la salut.

Col∙laboradors

Nom de l’activitat
Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats co‐
organitzadores

Salut i gènere
Seminari
29 d’abril de 2015
2 hores

Col∙laboradors

Ministerio de Salud de Costa Rica

Nombre de participants

De la UdG: 12

Enquestes de satisfacció

No

Breu justificació de l’interès
de l’activitat en relació als
objectius de la càtedra:

El seminari es centra en la perspectiva de gènere per
a garantir el dret a la salut i ha anat a càrrec de la
professora convidada Edda Quirós.

Organitzadora
Facultat d’Infermeria
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Nom de l’activitat
Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats co‐
organitzadores

La promoció de la salut als hospitals i centres
sanitaris
Formació online
Del 15 de juny al 30 de juny de 2015
8 hores
Organitzadora
Xarxa d’Hospitals i Centres promotors de la Salut de
Catalunya

Col∙laboradors

No

Nombre de participants

De fora la UdG: 80

Enquestes de satisfacció

Breu justificació de l’interès
de l’activitat en relació als
objectius de la càtedra:

Nom de l’activitat
Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats co‐
organitzadores

Sí
Es valora molt positivament el format online perquè
facilita la realització del curs i es considera que el
temari facilita la realització d’accions de promoció de
la salut en el lloc de treball dels i les participants.
Aquest curs té com a objectiu donar a conèixer el
concepte de Promoció de la Salut, identificar les
bases per a la implementació de la promoció de la
salut als hospitals i centres sanitaris i presentar la
Xarxa Catalana d'Hospitals i Centres Sanitaris
Promotors de la Salut.
Salut a totes les polítiques
Jornada
29 de juny de 2015
15 hores
organitzadora
Facultat d’Infermeria

Col∙laboradors

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Nombre de participants

De la UdG: 20 De fora la UdG: 15

Enquestes de satisfacció

No

Breu justificació de l’interès
de l’activitat en relació als
objectius de la càtedra:

La jornada es centra en la presentació de la iniciativa
salut a totes les polítiques a càrrec de la Dra. Ilona
Kickbush i de la implicació d’aquesta iniciativa en el
desenvolupament de polítiques de salut a Catalunya.
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Nom de l’activitat
Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats co‐
organitzadores

Actius per a la salut: dissenyant programes de
promoció de la salut centrats en la persona i la
comunitat
Curs d’estiu
Del 8 al 10 de juliol de 2015
15 hores
organitzadora
No

Col∙laboradors

Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació

Nombre de participants

De la UdG: 4 De fora la UdG: 30

Enquestes de satisfacció

Breu justificació de l’interès
de l’activitat en relació als
objectius de la càtedra:

Nom de l’activitat
Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats co‐
organitzadores

Sí
La valoració global del curs és de 8,5 (sobre 10) i en
general es manifesta que els continguts treballats han
estat innovadors i útils per a la pràctica.
El curs es centra en el model d’actius per a la salut i
l’enfocament positiu de la salut centrat en la persona
i la comunitat i dóna eines pel disseny d’accions de
promoció de la salut basades amb aquest model i pel
mapeig d’actius de la comunitat a la vegada que
contribueix a crear un espai de reflexió i intercanvi.

Programa de formació en promoció de la salut
formativa
8 de juliol, 14 d’octubre, 21 d’octubre, 4 de
novembre, 18 de novembre, 2 de desembre i 16 de
desembre de 2015
15 hores
organitzadora

Col∙laboradors

Fòrum Sanitari dels Col∙legis professionals de Girona

Nombre de participants

De fora de la UdG: 28

Enquestes de satisfacció

Sí
La valoració global del curs és de 8 (sobre 10) i es
posa de manifest la importància dels temes treballats
per a la pràctica professional i es mostra l’interès
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d’ampliar aquesta formació.

Breu justificació de l’interès
de l’activitat en relació als
objectius de la càtedra:

Nom de l’activitat
Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats co‐
organitzadores

Programa de formació centrat en diferents aspectes
de la promoció de la salut que pretén donar a
conèixer les tendències actuals en promoció de la
salut, presentar enfocaments i estratègies útils per a
la pràctica professional, i crear un espai de discussió
multidisciplinari.
Curs d’especialització en tècniques i suport en
emergències sanitàries
Formativa
De l’1 al 16 d’octubre de 2015
25 hores
organitzadora
Grup de recerca Salut i Atenció Sanitària

Col∙laboradors

Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació

Nombre de participants

De la UdG: 2 De fora la UdG: 14

Enquestes de satisfacció

Breu justificació de l’interès
de l’activitat en relació als
objectius de la càtedra:

Nom de l’activitat
Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)

Sí
La valoració global del curs és de 9 (sobre 10) i s’han
valorat com a molt útils per a la pràctica els
continguts treballats.
Partint de que una valoració inicial correcta del
pacient greu i la detecció dels signes d’empitjorament
permeten respondre de manera ràpida i eficaç per
identificar
i
tractar
el
risc
d’aturada
cardiorespiratòria, el curs pretén millorar les
habilitats dels professionals de l’àmbit de les
emergències sanitàries per millorar les seves
intervencions.

Curs: ús dels desfibril∙ladors Externs Automàtics
(DEA)
Formació massiva
21 de gener i 25 de febrer de 2015
2 hores (per sessió)
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Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats co‐
organitzadores

Organitzadora
Pla UdG Saludable
Grup de Recerca Salut i Atenció Sanitària

Col∙laboradors

Dipsalut

Nombre de participants

De la UdG: 100

Enquestes de satisfacció

No

Breu justificació de l’interès
de l’activitat en relació als
objectius de la càtedra:

Dirigit a tots els estudiants de la Universitat de
Girona. Té com a objectiu facilitar l'aprenentatge de
l'ús i del funcionament del DEA (Desfibril∙ladors
Externs Automàtics).

Nom de l’activitat
Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats co‐
organitzadores

Mou‐te a la feina!
Formativa per PAS i PDI
Febrer a Juliol de 2015
40 hores (1 hora/sessió)
organitzadora
Pla UdG Saludable

Col∙laboradors

Servei d’Esports de la UdG
Oficina de Salut Laboral de la UdG
Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball de la UdG

Nombre de participants

De la UdG: 157

Enquestes de satisfacció

No

Breu justificació de l’interès
de l’activitat en relació als
objectius de la càtedra:

Documentació annexa

L’objectiu d’aquesta iniciativa, promoguda des del
Programa UdG Saludable, és dotar el PAS i el PDI de la
UdG d’eines útils, reals i pràctiques per a prevenir
problemes de salut derivats del lloc de treball i que
puguin utilitzar al llarg de la jornada laboral i també
fora d’aquesta.
http://www.udg.edu/projectes/UdGSaludable/Butllet
%C3%ADUdGSaludable/tabid/20176/art/144/bn/7/la
nguage/en‐US/Default.aspx
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Nom de l’activitat
Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats co‐
organitzadores

I Jornada UdG Saludable
Jornada
16 d’abril de 2015
4 hores
organitzadora
Pla UdG Saludable

Col∙laboradors

Associació de Naturalistes de Girona

Nombre de participants

De la UdG: 9 De fora la UdG: 10

Enquestes de satisfacció

No

Breu justificació de l’interès
de l’activitat en relació als
objectius de la càtedra:

Jornada adreçada a tota la comunitat universitària
centrada en l’alimentació saludable i l’ús responsable
dels aliments

Nom de l’activitat
Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats co‐
organitzadores

Com preparar una carmanyola
Taller per PAS i PDI
Febrer i Març de 2015
20 hores (1 hora/per sessió)
organitzadora
Pla UdG Saludable

Col∙laboradors

No

Nombre de participants

De la UdG: 60

Enquestes de satisfacció

No

Breu justificació de l’interès
de l’activitat en relació als
objectius de la càtedra:

El taller vol potenciar l’alimentació saludable donant
indicacions, consells i receptes per potenciar l’ús de la
carmanyola.
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Projectes de recerca

Nom:

Estàndards en promoció de la salut

Tipus de participació Coordinació del grup de treball “Estàndards en Promoció de la
de la càtedra
Salut” de la xarxa HPH‐Catalunya
Altres entitats co‐
Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut de Catalunya
organitzadores
(HPH‐Catalunya)
Breu descripció:
Disseny i validació d’estàndards d’equitat en promoció de la salut per la xarxa
internacional HPH. Avaluació dels estàndards de promoció de la salut, relacionats amb
els pacients als hospitals i centres catalans adherits a la xarxa HPH‐Catalunya.
Nom:

Motor de recerca per a la recerca bibliogràfica

Tipus de participació
Coordinació i execució del projecte
de la càtedra
Altres entitats co‐
Dipsalut
organitzadores
Breu descripció:
Automatització de les cerques bibliogràfiques a través de bases de dades d’accés
online i distribució setmanal de les novetats bibliogràfiques, segons àrees temàtiques
de l’àrea de Polítiques i Promoció de la Salut.

Nom:

Subvenció per afavorir la mobilitat de professors visitants en
ensenyaments universitaris oficials de màster i doctorat a la
Universitat de Girona

Tipus de participació
Disseny, justificació i pla d’activitats
de la càtedra
Altres entitats co‐
Unitat Tècnica de Màsters de la UdG
organitzadores
Disseny, justificació i pla d’activitats de la memòria de sol∙licitud de subvenció per
afavorir la mobilitat de la professora colombiana Amèlia Fernández per a la impartició
de cursos en el màster de Promoció de la Salut. Subvenció atorgada per la Universitat
de Girona.
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Nom:

“L’educació per a la salut des de l’Hospital Transfronterer de
la Cerdanya” del programa de subvencions Eurodistricte per
al desenvolupament de projectes de cooperació a l’Espai
Català Transfronterer

Tipus de participació
Disseny, justificació i execució del projecte
de la càtedra
Altres entitats co‐
Grup de Recerca Salut i Atenció Sanitària de la UdG
organitzadores
Hospital Transfronterer de la Cerdanya
Disseny, justificació i execució del projecte centrat en l’elaboració d’un pla
d’implementació de l’educació i la promoció de la salut a l’Hospital Transfronterer de
la Cerdanya. Subvenció atorgada pel Departament de la Presidència de la Generalitat
de Catalunya.

Nom:

Traducció de l’enquesta europea d’alfabetització per a la
salut “HLS‐EU‐Q16” al català

Tipus de participació
Traducció
de la càtedra
Altres entitats co‐
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
organitzadores
Procés de traducció i anàlisi de l’enquesta europea d’alfabetització per a la salut al
català promoguda pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Nom:

Avaluació de la implementació dels estàndards de promoció
de la salut a l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya

Tipus de participació
Procés d’avaluació
de la càtedra
Altres entitats co‐
Hospital Transfronterer de la Cerdanya.
organitzadores
Procés d’avaluació dels estàndards de promoció de la salut a l’Hospital Transfronterer
de la Cerdanya i anàlisi dels resultats.

Nom:

Identificació de les necessitats sociosanitàries dels cuidadors
i familiars de malalts de càncer

Tipus de participació
Procés d’identificació i redacció de resultats
de la càtedra
Altres entitats co‐
Fundació Oncolliga
organitzadores
Procés de detecció de les necessites dels cuidadors i familiars de malalts de càncer i
redacció dels resultats.
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Activitats de divulgació: jornades, conferències...

Nom de l’activitat
Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats co‐
organitzadores
Col∙laboradors

Campanya “Passo de fumar”
Taller
2 de març 2015
5 hores
Organització

Nombre de participants

De la UdG: 14

Enquestes de satisfacció

No

Breu justificació de l’interès
de l’activitat en relació als
objectius de la càtedra

Programa de cessació de consum de tabac i cànnabis
adreçada a estudiants consistent en la realització d’un
taller.

Pla UdG Saludable
Agència de Salut Pública de Catalunya

Nom de l’activitat

La vida de la salut

Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats co‐
organitzadores

Teatre interactiu
16 d’abril de 2015
2 hores

Col∙laboradors

No

Nombre de participants

De la UdG: 6 De fora la UdG: 10

Enquestes de satisfacció

No

Breu justificació de l’interès de
l’activitat en relació als
objectius de la càtedra:

L’obra, dissenyada i estrenada en el marc dels 25
anys de càtedres a la universitat de Girona, es
centra en la salut al llarg de la vida des d’un
enfocament positiu, presentant diferents situacions
d’interacció amb el públic amb l’objectiu de
potenciar la reflexió sobre com gestionem la nostra
salut.

Organitzadora
Companyia de teatre social i de l’oprimida/oprimit
KILALIA
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Nom de l’activitat
Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats co‐
organitzadores

II Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut
Simposi
Del 3 al 5 de juny de 2014
20 hores

Col∙laboradors

No

Nombre de participants

De la UdG: 30 De fora la UdG: 100

Enquestes de satisfacció

Documentació annexa

Organitzadora
Dipsalut

Sí
Valoració global de 9 (sobre 10). Es valora el simposi
com un espai de trobada, de construcció de
coneixement i d’intercanvi d’experiències útil per a la
promoció de la salut en el mediterrani. Es demana
seguir realitzant l’activitat de forma bianual.
Partint de les conclusions del I Simposi sobre
Promoció de la Salut en el Mediterrani del 2012,
aquest II Simposi es centra en els actius i les
capacitats en promoció de la salut dels països
mediterranis i es va organitzar partint dels següents
objectius: consolidar‐se com a espai d’intercanvi i
estudi de la promoció de la salut en el mediterrani a
través de la presentació i difusió de coneixements,
d’ experiències d’aprenentatge i de bones pràctiques.
www.udg.edu/hpmediterranean

Nom de l’activitat
Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats co‐
organitzadores
Col∙laboradors

Campanya “Aquí sí Fruita”
Sensibilització
2015
‐
Organització

Nombre de participants

Centres de restauració de la UdG i del Parc Científic

Pla UdG Saludable
Agència de Salut Pública de Catalunya
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de la UdG
Enquestes de satisfacció

No

Breu justificació de l’interès
de l’activitat en relació als
objectius de la càtedra

Campanya de sensibilització per promoure el consum
de fruita en els diferents establiments de restauració
de la UdG amb l’adhesió d’aquests a la campanya.

Nom de l’activitat
Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats co‐
organitzadores
Col∙laboradors

Dia Mundial de lluita contra la SIDA a la UdG
Jornada divulgativa i de sensibilització
3 de desembre 2015
5 hores
Organització

Nombre de participants

‐

Enquestes de satisfacció

No

Breu justificació de l’interès
de l’activitat en relació als
objectius de la càtedra

Es posa una taula informativa sobre el VIH/Sida i
sexualitat saludable i s’ofereix la realització de la
prova ràpida de detecció del VIH/Sida a les persones
interessades.

Nom de l’activitat

Passion Generation “El teu futur laboral: un simple
treball o una autèntica passió?”
Seminari
Febrer de 2015
20 hores
Organització

Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats co‐
organitzadores
Col∙laboradors

Pla UdG Saludable
SALUTACCIÓ
Facultat d’Infermeria

Pla UdG Saludable
UdG Treball
The Passion Generation

Nombre de participants

De la UdG: 21

Enquestes de satisfacció

No

Breu justificació de l’interès

Seminari adreçat a estudiants centrat en el futur
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de l’activitat en relació als
objectius de la càtedra

laboral i orientat a treballar la motivació i assertivitat
en els estudis i la inserció laboral.

Altres

Nom de l’activitat
Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats co‐
organitzadores
Col∙laboradors

Celebració del Dia Mundial de lluita contra la SIDA
Acte de sensibilització
1 de desembre de 2015
5 hores
Organitzadora

Nombre de participants

‐

Enquestes de satisfacció

No

Breu justificació de l’interès
de l’activitat en relació als
objectius de la càtedra

Taula informativa a la Plaça Miquel Santaló de Girona.
Intervenció amb la voluntat de sensibilitzar la
població vers aquesta malaltia i al mateix temps
motivar l’adquisició de coneixements d’aquesta a
través de la informació promovent així un canvi
d’hàbits i proporcionant informació sobre els recursos
existents.

Nom de l’activitat
Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra

Activitats en suport a La Marató de TV3
Jornada solidària
De l’1 al 13 de desembre de 2015
‐
organitzadora

Altres entitats co‐
organitzadores

Pla UdG Saludable
Servei d’Esports de la UdG
EUSES
Facultat d’Infermeria de la UdG
Facultat de Medicina de la UdG
Ajuntament de Girona
Club d’Atletisme de Girona

Pla UdG saludable
SALUTACCIÓ
‐
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Col∙laboradors
Nombre de participants
Enquestes de satisfacció.
S’han fet?
Breu justificació de l’interès
de l’activitat en relació als
objectius de la càtedra

Bombers
Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep
Trueta
Fundació La Marató de TV3
Xarxa USCAT
‐
No
Organització de diferents activitats orientades a
sensibilitzar sobre les malalties metabòliques i a
recaptar fons per col∙laborar amb la Marató. Les
activitats van tenir lloc a la ciutat de Girona i a
diferents Campus de la UdG.

Activitats de continuïtat
Activitats de continuïtat: 12
Nom:

Programa UdG Saludable

Responsabilitat:
Coordinació del Programa UdG Saludable, Universitat de Girona.
Nom:

Health Promoting Hospitals and Health Services network

Responsabilitat:
La Càtedra és membre de la Health Promoting Hospitals and Health Services network
(HPH).
Nom:

Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut de Catalunya

Responsabilitat:
Secretaria de la Xarxa d’Hospitals i Serveis Promotors de la Salut de Catalunya (Xarxa
HPH‐Catalunya).
Nom:

Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salut (RIUPS)

Responsabilitat:
La Càtedra és membre de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la
Salut (RIUPS).
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Nom:

Xarxa Europea Health Promoting Universities

Responsabilitat:
La Càtedra és membre de la xarxa europea Health Promoting Universities (HPU)
Nom:

Red Española de Universidades Saludables

Responsabilitat:
La Càtedra està implicada des de 2008 en la seva creació i des de 2013 exerceix
funcions de vocalia i forma part de diferents grups de treball.
Nom:

Xarxa d’Universitats Saludables de Catalunya

Responsabilitat:
Secretaria de la Xarxa d’Universitats Saludables de Catalunya (USCAT)

Nom:

Grup de treball salutogènesis en llengua espanyola

Responsabilitat:
Coordinació del. Grup de treball salutogènesis en llengua espanyola
Nom:

SALUTACCIÓ

Responsabilitat:
Membre de la taula SALUTACCIÓ (Taula de Salut a Girona)

Nom:

Consorcio interamericano de Universidades y Centros Formadores en
Promoción de la Salud

Responsabilitat:
Membre del consorci i representació de la UdG.
Nom:

Alianza de Salud Comunitaria (ASC)

Responsabilitat:
Membre de l’aliança.

Nom:

European Training Consortium in Public Health and Health Promotion
(ETC‐PHHP)

Responsabilitat:

Membre del consorci i representació de la UdG.
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Relació d’activitats on s’ha participat com a col∙laborador o donat suport
durant l’any 2015





Activitats de formació: 6
Projectes de recerca: 2
Activitats de divulgació: 18
Altres: 4

Activitats de formació

Nom:
Accions de salut per joves. Pack jove de 50 hores.
Institució: SALUTACCIÓ
Tipus de col∙laboració:
Programa dirigit a alumnes de la Universitat de Girona que inclou 25 hores de teoria i
25 hores de pràctiques. Es tracten temes relacionats amb la promoció de la salut.
L’objectiu és aconseguir que els estudiants puguin actuar com a agents de salut. Les
hores pràctiques es realitzen en intervencions comunitàries adreçades als joves. Hi ha
participat 14 estudiants.
Dates: Curs 2015

Curs de dinamitzadors de rutes saludables i parcs urbans de salut de
Cardona
Institució: Fundació SHE
Tipus de col∙laboració:
El curs ha estat organitzat per la Fundació SHE i s’emmarca en el programa Healthy
Communities. Aquest curs ha estat acreditat per la Càtedra de Promoció de la Salut de
la Universitat de Girona i per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Hi han participat
16 persones.
Nom:

Dates: del 23 de setembre al 28 d’octubre de 2015
Lloc: Cardona

Nom:

Curs “Transcurso” sobre habilitats per a la vida

Institució: Fundación EDEX
Tipus de col∙laboració:
Des de la càtedra s’ha participat en el disseny i organització del curs online centrat en
les habilitats per a la vida, i s’ha acreditat la formació resultant. Hi han participat 76
alumnes d’àmbit nacional i internacional.

20

Dates: Del 23 de febrer al 23 de maig (8a edició) i del 14 de setembre al 4 de desembre
de 2015 (9a edició)
Lloc: online

Nom:

24th ETC‐PHHP Summer Courses 2015
European Training Consortium in Public Health and Health Promotion
Institució:
(ETC‐PHHP)
Tipus de col∙laboració:
El Summer School de l’ETC, que va néixer com a activitat formativa, de difusió i de
sensibilització en promoció de la salut arreu d’Europa, es diferencia clarament per la
metodologia que utilitza. De caire internacional i multidisciplinari combina seminaris
teòrics i interactius amb sessions pràctiques en grups de treball tutoritzats i centrats
en el desenvolupament d’una proposta de projecte internacional relacionada amb el
tema del curs. L’ETC‐PHHP actualment l’integren les universitats de Zagreb, Wrexham,
Bergen, Wageningen, Perugia, Liverpool, Trondheim, Cagliari, Rennes i Girona,
juntament amb dues consultories independents.
La Càtedra ha col∙laborat en la organització d’aquesta edició centrada en les
perspectives europees de la promoció de la salut celebrada a Cagliari.
Dates: del 2 al 7 d’agost de 2015
Enllaç: https://etcsummerschool.wordpress.com/previous‐courses/summercourse‐
2015‐cagliari/

Més enllà de la imatge: entendre els trastorns de la conducta
alimentària
Institució: Programa de suport a persones amb discapacitat de la UdG
Tipus de col∙laboració:
La càtedra col∙labora donant suport a la organització de la jornada.
Nom:

Dates: 9 abril 2015

Formació en alimentació saludable per a nens i nenes de tercer i quart
de primària
Institució: Escola Joan Bruguera de Girona
Tipus de col∙laboració:
La càtedra col∙labora donant suport a la formació sobre alimentació saludable
consistent en la realització de tallers a l’aula destinats a alumnes de tercer i quart de
primària.
Nom:
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Dates: Novembre i desembre de 2015

Projectes de recerca

Adaptació de la traducció a l’espanyol del “Cuestionario de
conocimientos de Salud y Atención Sanitaria” (Understanding Health
and Healthcare Questionnaire)
Cap de fila:
University of Deakin, Australia.
Tipus de col∙laboració:
Adaptació de la traducció del qüestionari i recull de comentaris sobre l’adaptació
lingüística i cultural del qüestionari.

Nom:

Nom:

Validació de la “Guia per a la promoció d’un estil de vida saludable”

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya i Lleida.
Grup d’Investigació Sistemes Complexos i Esport
Tipus de col∙laboració:
Validació en qualitat d’experts de la guia participant en una primera fase de lectura i
revisió, i una segona fase consistent en respondre un qüestionari.
Cap de fila:

Activitats de divulgació: jornades, conferències...

Nom:

VII Reunión Red Española de Universidades saludables.

Institució: Red Española de Universidades Saludables (REUS)
Tipus de col∙laboració:
Participació com a membre a l’assemblea general
Dates: 29 de gener de 2015
Lloc: Madrid.
Nom:

IV Seminario Internacional Empoderamiento, Salud y Bienestar Social

Institució: Fundación EDEX
Tipus de col∙laboració:
Participació en el bloc temàtic “Habilitats per a la vida i promoció de la salut”
Seminari centrat en les habilitats per a la vida com a estratègia de la promoció de la
salut.
Dates: 22 i 23 d’abril de 2015
Lloc: Bilbao
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I Jornada se salut comunitària de Girona. XI Jornada Xarxa AUPA “Salut
comunitària: a la onzena va a la vençuda? Parlem‐ne”
Xarxa AUPA, ICS, IAS, Albera Salut i Departament de Salut de la
Institució:
Generalitat de Catalunya.
Tipus de col∙laboració:
Participació a la taula de cloenda i conclusions
Dates: 24 d’abril de 2015
Lloc: Salt
Nom:

Nom:

Congreso de Promoción de la Salud

Institució: Gobierno Vasco i Universidad del País Vasco
Tipus de col∙laboració:
Participació a la taula rodona: Más allá de la clínica: ¿hay un espacio para la
enfermería en la promoción de la salud?
Dates: 14 i 15 de maig de 2015
http://promocionsalud2015.com/
Lloc: Bilbao
Nom:

Reunión de coordinación de la Alianza Comunitaria (ASC)

Institució: Alianza de Salud Comunitaria
Tipus de col∙laboració:
Participació com a membre a la reunió de coordinació centrada en aspectes
organitzatiu de l’aliança i en l’establiment de les actuacions prioritàries de cares al
2016.
Dates: 14 de maig de 2015
Lloc: Bilbao
Nom:

Fira de la Gent Gran de Figueres

Casal de la Gent Gran de Figueres
Institució: Ajuntament de Figueres
Consell Municipal de la Gent Gran de Figueres
Tipus de col∙laboració:
La Càtedra ha participat en el programa d’activitats fent entrega dels diplomes als i les
participants al programa “Espais de trobada Intergeneracionals a la universitat” a
través d’un acte divulgatiu i de reconeixement realitzat en el marc de la fira.
Data: 13 de juny de 2015
Lloc: Figueres
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Investidura Doctora Honoris Causa per la Universitat de Girona de la
Dra.Ilona Kikckbusch
Institució: Universitat de Girona
Tipus de col∙laboració:
Des de la Càtedra s’ha donat suporta al procés de candidatura, i posteriorment a la
investidura, de la Dra. Ilona Kikckbusch com a figura rellevant de la promoció de la
salut per a la seva tasca i defensa de la salut.
Dates: 30 de juny de 2015
Lloc: Girona
Nom:

23rd International Conference on Health Promoting Hospitals and
Health Services
Institució: International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services
Tipus de col∙laboració:
S’ha presentat a la conferència una comunicació sobre el pla estratègic de la Xarxa
HPH‐Catalunya, de la qual la Càtedra en gestiona la secretaria tècnica.
Dates: Del 10 al 12 de juny de 2015
http://www.hphconferences.org/oslo2015.html
Lloc: Oslo (Noruega)
Nom:

Nom:

International Conference on Health Promoting Universities and
Colleges: 10 years after the Edmonton Charter

Institució: University of British Columbia
Tipus de col∙laboració:
S’ha presentat a la conferència el pòster “The Catalan Healthy Universities Network”
sobre la Xarxa USCAT de la qual la Càtedra en gestiona la secretaria tècnica.
Data: Del 23 al 25 de juny de 2015
http://www.internationalhealthycampuses2015.com/
Lloc: Kelowna (Canadà)
Nom:

I Congrés Català d’Infermeria i Salut Escolar

Institució: Associació Catalana d’infermeria i salut escolar
Tipus de col∙laboració:
Participació a taula rodona exposant el tema “La importància de la Promoció de la
Salut des de la infància a l’adolescència.
Data: 17 i 18 de setembre de 2015
Lloc: Sant Feliu de Guíxols
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Nom:

Estand informatiu de reducció de conductes de risc a les fires i festes de
Sant Narcís

Institució: SALUTACCIÓ
Tipus de col∙laboració:
Dates: octubre – novembre 2015
Taula informativa i de reducció de danys.
L’objectiu de l’actuació és la reducció de les conductes de risc entre la població jove
que participa a l’espai de festa La Copa de Girona. Amb la intervenció d’aquesta
barraca es pretén transmetre als joves i al seu entorn més pròxim la necessitat de l’oci
responsable a través de diverses “Nits temàtiques” que permeten tractar
específicament les diferents conductes de risc.

VII Jornada de Salut Comunitària. “Salut a la comunitat, xarxes de
promoció de la salut i noves tecnologies”
Institució: Consorci Sanitari de Terrassa
Tipus de col∙laboració:
Ponència “Els actius com a oportunitat de la promoció de la salut”.
Data: 2 d’octubre de 2015
Lloc: Terrassa
Nom:

Cumbre Atlántica de Promoción de la Salud y Educación para la Salud
“Referentes con nombre propio”
Institució: Universidad Rey Juan Carlos, Fundadeps i Universidad de Puerto Rico
Tipus de col∙laboració:
Participació a la taula rodona sobre universitats promotores de la salut presentant “La
Universitat de Girona, una universitat saludable”.
Data: Del 19 al 21 d’octubre de 2015
http://www.cumbreatlanticadesalud.org/
Lloc: Madrid
Nom:

Jornadas Nacionales de Enfermería. “La aportación enfermera a la
sostenibilidad dels sistema sanitario”
Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, Colegio Oficial de
Institució:
Enfermería de Alicante, Asociación de Enfermería Comunitaria.
Tipus de col∙laboració:
Participació a la taula rodona “Gestión del cambio. Herramientas de liderazgo.
Oportunidades y amenazas”.
Data: Del 22 al 23 d’octubre de 2015
http://www.jnealicante.com/
Nom:
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Lloc: Alacant

Nom:

The 3rd European Health Literacy Conference

Institució: Health Literacy Europe, IROHLA, umcg, di.a.be.tes lit.er.a.cy
Tipus de col∙laboració:
Presentació de la comunicació oral “Health Literacy in Catalonia: results from the
Health Survey of Catalonia” juntament amb el Departament de Catalunya de la
Generalitat de Catalunya.
Data: Del 17 al 19 de novembre de 2015
http://ehlc.eu‐ems.com/summary.asp?event_id=253&page_id=2239
Lloc: Brussel∙les

Nom:

Setmana Cultural del Casal de la Gent Gran de Figueres

Institució: Casal de la Gent Gran de Figueres
Tipus de col∙laboració:
Presentació de l’avaluació del programa “Espais de trobada intergeneracionals a la
Universitat” i presentació de l’edició del 2016 del mateix programa.
Data: 25 de novembre de 2015
Lloc: Figueres

3er Congreso Internacional, 5to Congreso Nacional de Promoción de la
Salud “Salud en todas las políticas y desarrollo humano sostenible”
Institució: PROINAPSA
Tipus de col∙laboració:
Participació a l’espai d’experts sobre promoció de la salut i salut a totes les polítiques
amb la ponència “ Aportes desde la acadèmia a la Promoción de la Salut y a la Salud
en todas las Políticas”.
Data: Del 25 al 27 de novembre de 2015
http://proinapsa.uis.edu.co/congreso/
Lloc: Bucaramanga (Colòmbia)
Nom:

Nom:

Cicle “Promoció de la Salut i Salutogènesis en la Psicologia Aplicada”

Institució: Col∙legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (Girona)
Tipus de col∙laboració:
Dinamització de la sessió formativa sobre Promoció de la Salut i actius per a la salut.
Data: 10 de desembre de 2015
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Lloc: Girona

Altres

Nom:

VI Setmana de l’Esport Saludable a la UdG

Institució: Serveis d’Esports de la UdG
Tipus de col∙laboració:
Col∙laboració en la difusió de les activitats.
Dates: del 13 al 18 d’abril de 2015.
Lloc: Universitat de Girona
Nom:

Expo Jove. Taula informativa

Institució: Salutacció
Tipus de col∙laboració:
Taula informativa amb els següents objectius: Sensibilitzar a la població jove sobre els
problemes de salut amb més prevalença (drogues, sexualitat i sida/MTS,
principalment) i motivar l’adquisició de coneixements a través de la informació.
Fomentar una actitud de responsabilitat entre els joves.
Informar als joves sobre les intervencions de Salutacció.
Data: Febrer de 2015
Lloc: Girona
Nom:

Projectes de Dipsalut

Institució: Dipsalut, Diputació de Girona
Tipus de col∙laboració:
Suport en els projectes de promoció de la salut.
Nom:

Activitats diverses de la Fundació Les Vetes

Institució: Fundació Les Vetes
Tipus de col∙laboració:
Difusió de diverses activitats destinades a ala gent gran realitzades per la Fundació Les
Vetes.
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Publicacions de la Càtedra i dels col∙laboradors
Altres publicacions
Títol

BepSALUT

Descripció

Edició d’un butlletí electrònic informatiu en Promoció de la Salut.
Editat en català i castellà.
Periodicitat quadrimestral.
- Gener: monogràfic “Avaluació en Promoció de la Salut”
- Maig: monogràfic “Habilitats per a la vida”
- Setembre: monogràfic “Actius per a la salut”

URL

www.udg.edu/bepsalut

Títol

Butlletí Saludable

Descripció

Edició d’un butlletí electrònic informatiu en promoció de la salut
destinat a la comunitat universitària.
Editat en català.
Periodicitat quadrimestral.

URL

www.udg.edu/udgsaludable

Convenis amb altres organismes
Institucions
participants
Breu descripció
del propòsit
del conveni
Data signatura

Universitat de Girona i Dipsalut
Conveni de col∙laboració per al finançament del pla estratègic 2015‐
2018
2 d’abril de 2015

Abast temporal 31 de desembre de 2018.
Aporta finançament extern? Sí
Documents annexos http://www.dipsalut.cat/
Institucions
participants
Breu descripció
del propòsit
del conveni

Universitat de Girona i Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC)
Conveni marc de col∙laboració en les àrees d’assistència, docència,
investigació i gestió.
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Data signatura

5 d’abril de 2013

Abast temporal 3 anys prorrogables.
Aporta finançament extern? no
Documents annexos
Institucions
participants
Breu descripció
del propòsit
del conveni

Universitat de Girona i Col∙legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Barcelona

Data signatura

9 d’abril de 2013

Conveni marc de col∙laboració en l’àmbit de la formació i la recerca,
així com la difusió del coneixement.

Abast temporal 3 anys prorrogables.
Aporta finançament extern? no
Documents annexos

Institucions
participants

Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Sanidad (Dirección General de Salud Pública), Universidad de Alicante,
Universitat de Girona, Instituto Marco Marchioni, Dirección General
de Salud Pública de Aragón, Agència de Salut Pública de Catalunya,
Escuela Andaluza de Salud Pública, Agència de Salut Pública de
Barcelona, Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y
Atención Primaria, Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria, Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria, y el Instituto Vasco de Innovación Sanitaria.

Breu descripció
del propòsit
del conveni

PROTOCOLO DE INTENCIONES PARA EL DESARROLLO DE UNA ALIANZA
DE SALUD COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO DE UNA RED DE
ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y DE ACTIVOS EN SALUD.

Data signatura

5 de maig de 2013

Abast temporal període 2013‐2017
Aporta finançament extern? no
Documents annexos
Institucions
participants

Universitat de Girona i OPEN COURSE WARE (OCW)

Breu descripció
del propòsit
del conveni

La UdG ha considerat d’interès participar en aquesta iniciativa,
constituint el seu propi “opencourseware‐site”: espai Web que conté
materials docents creats per professors, que s’ofereixen lliurement i
són accessibles universalment via Web.

Data signatura

15 de maig de 2013
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Abast temporal Per un període de 10 anys.
Aporta finançament extern? no
Documents annexos

Institucions
participants
Breu descripció
del propòsit
del conveni
Data signatura

Universitat de Girona i Fundación EDEX
Conveni marc de col∙laboració per la organització, disseny i acreditació
del curs online Transcurso sobre habilitats per a la vida.
18 de febrer de 2015

Abast temporal 12 mesos prorrogables.
Aporta finançament extern? no
Documents annexos http://escuela.habilidadesparalavida.net/
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Ressò extern
 Premsa escrita: 14
 Ràdio: 2

Premsa escrita
Mitjà
http://ca.figueres.cat
Data
27/01/2015
Títol de
Espais de trobada intergeneracionals a la universitat
l’article o escrit
Mitjà
SENY I RAUXA. Butlletí de l’Associació de la Gent Gran de Figueres
Data
Abril 2015
Títol de
Projecte Intergeneracional a la Universitat de Girona UdG
l’article o escrit
Mitjà
LO CAMPUS DIARI
Data
14/04/2015
Títol de
La UdG preparant el 2n Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut
l’article o escrit
Mitjà
Data
Títol de
l’article o escrit

Diario NORDIC
19/05/2015
La marcha nòrdica estarà presente en el II Simposio Mediterráneo de
Promoción de la Salud

Mitjà
www.dipsalut.cat
Data
21/05/2015
Títol de
Promoure la salut al Mediterrani
l’article o escrit
Mitjà
Diari de Girona (Salut)
Data
21/05/2015
Títol de
Promoure la salut al Mediterrani
l’article o escrit
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Mitjà
El Punt Avui (Gironès)
Data
03/06/2015
Títol de
Simposi mediterrani de promoció de la salut
l’article o escrit
Mitjà
Diari de Girona
Data
04/06/2015
Títol de
Arrenca el Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut a Girona
l’article o escrit
Mitjà
Data
Títol de
l’article o escrit

Diario NORDIC
08/06/2015
El nòrdic walking se presentó como herramienta de promoción de la
salud para toda una vida

Mitjà
www.comg.cat
Data
08/06/2015
Títol de
Segon premi al II Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut
l’article o escrit
Mitjà
Diari de Girona
Data
27/06/2015
Títol de
La UdG investeix doctora honoris causa Ilona Kickbusch
l’article o escrit
Mitjà
Butlletí Dipsalut
Data
Agost 2015
Títol de
Un simposi dissenyat per promoure la salut al Mediterrani
l’article o escrit
Mitjà
SENY I RAUXA. Butlletí de l’Associació de la Gent Gran de Figueres
Data
Novembre 2015
Títol de
Espais de trobada intergeneracionals a la Universitat de Girona
l’article o escrit
Mitjà
Data
Títol de
l’article o escrit

Revista de la Dona (Alt Empordà)
Novembre‐Desembre 2015
Torna el programa “Espais de trobada intergeneracionals a la
universitat”
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Ràdio
Mitjà
Data
Tema

Fem Girona (Programa Vida i Salut)
Juny 2015
La promoció de la salut al mediterrani

Mitjà
Data
Tema

Cadena SER Girona
4 de Juny 2015
II Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut

Premis i distincions
Distinció

Organisme que l’atorga
Persona guardonada

Premi “La aventura de la Vida. XXV Aniversario” en
reconeixement a la trajectòria de la Càtedra en l’àmbit de
la promoció de la salut.
Fundación EDEX
Càtedra de Promoció de la Salut
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Pla d’actuacions de l’any 2016
Activitats de formació
 Segona edició del programa “Espais de trobada intergeneracional a la
universitat” organitzat conjuntament amb el Casal de la gent Gran de Figueres.
 Cicle de tallers Joves i Salut: dos conceptes en línia. Octubre‐novembre de
2016.
 Programa de formació de 50 hores “Drogues: el teu punt” per a estudiants.
Març‐abril 2016.
 Col∙laboració en la formació Pack jove 50 hores per estudiants de la UdG.
Octubre – novembre 2016.
 Programa per a PAS i PDI de la UdG Mou‐te a la feina!. Curs 2016.
 Organització d’un curs d’estiu en el marc del programa “La Universitat a l’estiu”
Juliol 2016.
 Col∙laboració en la organització de la 25th ETC‐PHHP Summer Course.
Wageningen (Holanda), agost 2016.
 Organització de diverses formacions a través de la plataforma de formació
virtual.
o Realització del curs bàsic sobre promoció de la salut als hospitals i
centres sanitaris
o Disseny d’un curs bàsic d’alfabetització per a la salut.
o Disseny d’un curs sobre envelliment actiu.
o Realització del curs sobre tècniques i suport en emergències sanitàries.
 Col∙Laboració amb el curs de capacitació de promotors de la salut realitzat en
el marc del programa Healthy Communities del projecte Cardona Integral.
 Col∙laboració amb el disseny i organització, i l’acreditació del Transcurso sobre
habilitats per la vida impulsat per la Fundació EDEX. Gener a desembre 2016.
 Col∙laboració en la realització d’un curs online sobre emergències
psicològiques.
 Disseny i realització de cursos centrats en aspectes i tendències en promoció de
la salut:
o Taller de monitoratge de desigualtats socials en salut. Febrer de 2016
o Sessió de formació sobre disseny i avaluació de programes de promoció
de la salut. 27 gener de 2016

Activitats de divulgació: jornades, conferències...
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 Col∙laboració amb la taula de Salut Jove de Girona, SALUTACCIÓ, en la
organització de diverses activitats dirigides a la promoció de la salut dels joves.
 Suport en la commemoració de diferents dies Mundials relacionats amb temes
de salut. Gener a Desembre 2016
 Participació a la 22nd IUHPE Global Conference on Health Promotion. 22 al 26
de maig de 2016, Curitiba (Brasil)
 Planificació del III Simposi de Promoció de la Salut del Mediterrani (2017)
 Organització d’activitats formatives de l’àmbit de la promoció de la salut
vinculades amb experts.
Projectes editorials
 Edició del llibre “Actius en el mediterrani”: compilació dels resums presentats al
II Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut celebrat el juny de 2015.
 Edició de “bepSALUT”. De periodicitat quadrimestral (gener, maig, setembre)
 Edició del “Butlletí Saludable”. De periodicitat quadrimestral (febrer, juny,
octubre).
 Seguiment de les consultes del fons documental de promoció de la salut que
es troba a la Biblioteca de la Universitat de Girona i es pot consultar a
http://salut.udg.edu.
 Increment del fons documental de promoció de la salut.
 Difusió del contingut del fons documental a través de l’edició del seu contingut
en el bepSALUT i altres publicacions.
Projectes de recerca
 Organització i impuls del grup de treball sobre salut i món local.
 Assessorament a Dipsalut, a la xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut
de Catalunya, a la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables, a professionals de
la salut, a estudiants, a grups de recerca, i a altres entitats públiques i privades,
en la realització d’iniciatives i projectes de l’àmbit de la promoció de la salut.

Altres
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 Procés de treball sobre la proposta de que la Càtedra de Promoció de la Salut
esdevingui centre col∙laborador de la Organització Mundial de la Salut.
 Suport al Programa UdG Saludable.
 Membre de la Health Promoting Hospitals and Health Services network
 Secretaria de la Xarxa d’Hospitals i Serveis Promotors de la Salut de Catalunya
(Xarxa HPH‐Catalunya)
 Membre de la xarxa europea Health Promoting Universities (HPU)
 Participació en els diferents grups de treball de la Red Española de
Universidades Saludables
 Secretaria de la Xarxa d’Universitats Saludables de Catalunya (USCAT)
 Coordinació del Grup de treball salutogènesis en llengua espanyola
 Membre de SALUTACCIÓ (Taula de Salut a Girona)
 Membre del Consorcio interamericano de Universidades y Centros
Formadores en Promoción de la Salud
 Membre del European Training Consortium in Public Health and Health
Promotion (ETC‐PHHP).
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