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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 2016





Activitats de formació: 13
Projectes de recerca: 12
Activitats de divulgació: 4
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 Inter generacionals a la
Universitat”
Cicle
28 d’octubre 2015, 27 de gener, 9 de març i 11 de
maig de 2016
25 hores
Organitzadora

Altres entitats coorganitzadores

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

Facultat d’Infermeria de la UdG

Nombre de participants

Enquestes de satisfacció

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

De fora la UdG: 30
Estudiants de la UdG (9 març): 53
Sí
Valoració global molt bona. Es considera que la
formació ha permès consolidar el concepte
d’envelliment actiu i la sessió conjunta amb els
estudiants d’Infermeria contribueix a analitzar el rol
dels professionals de la salut i millorar l’atenció que
ofereixen a les persones grans.
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.
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Nom de l’activitat
Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats coorganitzadores

Disseny i avaluació de programes de promoció de la
salut
Curs
27 de gener de 2016
3 hores
Organitzadora
No

Nombre de participants

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, delegació
Girona; Col·legi oficial de metges de Girona; Col·legi
de farmacèutics de Girona; Col·legi de Veterinaris de
Girona i Col·legi oficial d’Infermers/eres de Girona
De la UdG: 4
De fora la UdG: 12

Enquestes de satisfacció

No

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

La sessió ha estat enfocada a donar les pautes i claus
per al disseny de programes de promoció de la salut i
facilitar eines per a l’avaluació. El curs ha estat dirigit
a professionals de diferents col·legis professionals de
l’àmbit de la salut.

Nom de l’activitat

Taller Monitoreo y anàlisis de desigualdades sociales
en salud

Col·laboradors

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

Taller
Del 22 al 26 de febrer de 2016
25 hores

Col·laboradors

No

Nombre de participants

De la UdG: 8

Enquestes de satisfacció

Organització
Organización Panamericana de la Salud/OMS
Dipsalut

De fora la UdG: 19

Sí
La valoració del taller és molt positiva sobretot
perquè ha ofert un marc conceptual operatiu de les
desigualtats en salut i ha presentat una eina pel
monitoratge de les desigualtats.
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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

Els objectius del taller responen a: formar en
competències analítiques per generar evidències
sobre la presència, magnitud i impacte de les
desigualtats en salut poblacional com a instrument
bàsic pel disseny i l’avaluació de polítiques de salut, i
promoure la institucionalització del monitoratge de
desigualtats socials en salut. El curs ha estat impartit
pel Dr. Oscar Mújica de la Organización Panamericana
de la salud.
Drogues el teu Punt d’Informació
Curs
De l’1 de març al 26 d’abril de 2016
24 hores teòriques i 26 hores pràctiques
Organitzadora

Altres entitats coorganitzadores

PDS
UdG Saludable
Tu punto! Información sobre drogas

Col·laboradors

No

Nombre de participants

De la UdG: 13

Enquestes de satisfacció

Sí

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

El curs té com a objectius oferir el marc conceptual i
pràctic de la Promoció de la Salut, facilitar informació
sobre
drogues,
consum
i
prevenció
de
drogodependències i fomentar que els estudiants es
converteixen en agents preventius entre els seus
iguals.

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

Elaboració de projectes en el camp social i de la salut
Curs
30 de maig de 2016
4 hores

Col·laboradors

Àrea Bàsica de Salut de Perelada. Albera Salut SLP

Nombre de participants

De fora la UdG: 8

Organitzadora
Dipsalut
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Enquestes de satisfacció

No

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

El curs vol donar a conèixer el procediment per a
l’elaboració d’un projecte aclarint l’ús i la utilitat
d’aquest. A la vegada mostra eines i estratègies
disponibles per a la redacció de les diferents fases
d’un projecte i per a la detecció de riscos i anticipació
de solucions en el procés de redacció i desplegament
del projecte.

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

Curs d’estiu Apoderament i Salut
Curs
7 i 8 de juliol de 2016
15 hores

Col·laboradors

No

Nombre de participants

De la UdG: 4

Enquestes de satisfacció

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

Organitzadora
No

De fora la UdG: 28

Sí
La valoració del curs és positiva i fa èmfasi en les
eines i estratègies facilitades pel treball en el camp de
l’apoderament i la salut.
El curs ha estat plantejat per clarificar el concepte
d’apoderament i analitzar la seva relació amb la
promoció de la salut. A la vegada ha aportat eines i
estratègies i ha facilitat espais de treball i intercanvi
entre els i les professionals assistents.

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

Elaboració d’un mapa d’actius per a la salut
Curs
15 de setembre de 2015
4 hores

Col·laboradors

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, delegació
Girona; Col·legi oficial de metges de Girona; Col·legi

Organitzadora
No
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Nombre de participants

de farmacèutics de Girona; Col·legi de Veterinaris de
Girona i Col·legi oficial d’Infermers/eres de Girona
De fora la UdG: 12

Enquestes de satisfacció

No

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

L’objectiu principal del curs ha estat aprendre a
elaborar un mapa d’actius per a la salut i posar en
pràctica el procediment i metodologia treballats.

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

Jornada RRI Tools. Fostering Responsible Research
and Innovation
Curs
3 d’octubre de 2016
3 hores
Organitzadora

Altres entitats coorganitzadores

Universitat de Girona
Obra Social La Caixa
IrsiCaixa
Idibgi

Col·laboradors

No

Nombre de participants

De la UdG: 21

Enquestes de satisfacció

No

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

La jornada de formació s’ha centrat en la presentació
d’eines pràctiques per fer recerca i innovació amb la
societat i per a la societat. Ha anat dirigida, en
especial, a investigadors i investigadores.

De fora la UdG: 22

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

Formació en Promoció de la Salut
Curs
Del 18 d’octubre al 29 de novembre de 2016
20 hores

Col·laboradors

No

Nombre de participants

De fora la UdG: 12

Enquestes de satisfacció

Sí

Organitzadora
Col·legi de Farmacèutics de Girona

8

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 coorganitzadores

La valoració del curs ha estat molt positiva ja que s’ha
valorat, com a molt útil, la promoció de la salut com a
estratègia per incorporar en el rol dels farmacèutics i
farmacèutiques i s’ha demanat una segona part del
curs.
El curs ha estat plantejat per donar a conèixer les
tendències actuals en promoció de la salut i per
presentar estratègies i recursos per incorporar a la
pràctica professional i promoure el debat i intercanvi.
La promoció de la salut als hospitals i centres
sanitaris
Formació online
Del 3 de novembre a l’1 de desembre de 2016
8 hores
Organitzadora
Xarxa d’Hospitals i Centres promotors de la Salut de
Catalunya

Col·laboradors

No

Nombre de participants

De fora la UdG: 100

Enquestes de satisfacció

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

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.

Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)

Les habilitats per a la vida en la formació
universitària
Taller
14 de desembre de 2016
4 hores

Tipus de participació de la

Organitzadora

Nom de l’activitat
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càtedra
Altres entitats coorganitzadores

Facultat d’Infermeria de la UdG
Dipsalut
Projecte europeu Prospectaso

Col·laboradors

Universidad Autónoma de Yucatán

Nombre de participants

De la UdG: 12 De fora la UdG: 9

Enquestes de satisfacció

No

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

El taller ha introduït el marc conceptual de les
habilitats per a la vida i ha presentat estratègies per a
la seva aplicació en la formació universitària. El curs,
dirigit a professorat universitari, ha estat impartit pel
Dr. Elías Góngora de la Facultat de Psicologia de la
Universidad Autónoma de Yucatán (Mèxic).

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

Curs d’especialització en tècniques i suport en
emergències sanitàries
Formativa (semipresencial)
II edició 16 de març de 2016; III Edició 11 novembre
2016
25 hores
organitzadora
Grup de recerca Salut i Atenció Sanitària

Col·laboradors

Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació

Nombre de participants

De fora la UdG: 32

Enquestes de satisfacció

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

Sí
La valoració global del curs és molt bona 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.
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Nom de l’activitat
Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats coorganitzadores

Disseny d’un curs de formació sobre participació
comunitària
Formativa
2016
Organitzadora
No

Col·laboradors

No

Nombre de participants

-

Enquestes de satisfacció

-

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

Concreció d’un programa, amb la corresponent cerca
i revisió de continguts: dades, referències,
bibliografia, casos pràctics, experiències, exercicis
pràctics sobre participació comunitària. El resultat és
el disseny d’un curs de formació dirigit a professionals
de la salut.

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 coXarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut de Catalunya
organitzadores
(HPH-Catalunya)
Breu descripció:
Avaluació dels estàndards de promoció de la salut, relacionats amb els pacients als
hospitals i centres catalans adherits a la xarxa HPH-Catalunya.

Nom:
Tipus de participació
de la càtedra
Altres entitats coorganitzadores

Subvenció per afavorir la mobilitat de professors visitants en
ensenyaments universitaris oficials de màster i doctorat a la
Universitat de Girona
Disseny, justificació i pla d’activitats
Unitat Tècnica de Màsters de la UdG
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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 impartir cursos
de formació de Promoció de la Salut i del professor Hiram Arroyo per impartir docència
en el Màster de Promoció de la Salut i realitzar assessoraments. Subvenció atorgada
per la Universitat de Girona.

Nom:

Health Literacy Education and Training Tools for Informal
Caregivers of Cancer Patients, using Design Thinking and
Gamification as a Strategy (HELICES)

Tipus de participació
de la càtedra

Redacció del projecte
Grup de Recerca Salut i Atenció Sanitària de la UdG
Growth in Health Research, S.L (ES)
European Institute of Women’s Health Limited (IE)

Altres entitats coorganitzadores

Universitat de les Illes Balears (ES)
Association ERASME (FR)
Iniversita Degli Studi di Cagliari (IT)
Patient Empowerment Foundation (SH)

El projecte HELICES és una proposta de projecte europeu d’alfabetització per a la salut
a través d’eines de formació online de cuidadors i cuidadores de persones malaltes de
càncer mitjançant la metodologia design thinking i utilitzant la gamificació com a
estratègia per a fer més amigables els continguts. El projecte s’ha presentat al
programa europeu ERASMUS+.

Nom:

Apoderament de les persones en la gestió de la seva salut
mitjançant el design thinking i la gamificació

Tipus de participació
Disseny i justificació del projecte
de la càtedra
Altres entitats coGrup de recerca Salut i Atenció Sanitària de la UdG
organitzadores
Projecte sobre apoderament dels cuidadors i cuidadores i malalts a través de
l’alfabetització per a la salut i utilitzant la metodologia design thinking i la gamificació
com estratègia. Presentat a la convocatòria ACUP 2016, programa RecerCaixa 2016.
Nom:

Observatori de Salut

Tipus de participació
de la càtedra

Procés de disseny
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Altres entitats coDipsalut
organitzadores
Elaboració d’un projecte de creació d’un Observatori de Salut. Aquest procés ha
comportat el treball vers: la cerca de models i experiències de referència, la
fonamentació teòrica, la definició d’àmbits d’anàlisi, la cerca i concreció d’indicadors
propis i extrapolables, i la concreció de l’estructura de funcionament. El treball s’ha
perllongat al llarg de tot el 2016.

Nom:

Plans Municipals de Salut. Projecte Pilot Torroella de Montgrí

Tipus de participació
Procés de disseny i planificació
de la càtedra
Altres entitats coDipsalut
organitzadores
Derivat de la necessitat de donar suport als Ajuntament en la planificació de les
polítiques de protecció i promoció de la salut s’ha pres de referència el municipi de
Torroella de Montgrí com a experiència pilot a partir de la qual elaborar i desplegar
una proposta-model de Pla Municipal de Salut (PMS).
La tasca, encara oberta, ha requerit de: estudi de models i plans existents, estudi dels
processos de participació comunitària en el camp de la salut, proposta d’estructura
del document de PMS, proposta metodològica i de procés d’elaboració, definició
d’indicadors, estudi del lligam amb el futurible Observatori per l’obtenció de dades,
alhora que participació en el procés de constitució del Consell Municipal de salut de
Torroella. El treball s’ha perllongat al llarg de l’any.

Nom:

Conceptualització de “Qualitat de vida, Benestar i Buen vivir”

Tipus de participació Recerca bibliogràfica, estudi de l’ús de cada un dels termes i
de la càtedra
redacció d’informe final.
Altres entitats coDipsalut
organitzadores
Estudiar l’ús que es fa dels tres conceptes, però sobretot concretar les seves
particularitats i les definicions que resulten més adequades. El treball ha comportat
una dedicació aproximada de 40h, entre les que s’inclouen reunions de treball per a la
revisió del document resultant.

Nom:

Guía de uso del cuestionario del Sentido de Coherencia (SOC)
de Aaron Antonovsky

Tipus de participació

Procés de revisió i actualització
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de la càtedra
Altres entitats coDipsalut
organitzadores
Procés de revisió i actualització de la guia sobre la utilització del qüestionari SOC creat
per Antonovsky, i elaborada per la Càtedra, consistent en una revisió del contingut,
actualització bibliogràfica, i elaboració de qüestionaris complementaris de recollida de
dades sociodemogràfiques adaptats als diferents contextos.

Nom:

Indicadors de salut ambientals

Tipus de participació
Procés de recerca
de la càtedra
Altres entitats coDipsalut
organitzadores
Recerca sobre indicadors de salut ambiental, basada en una recerca sistemàtica a
Internet i a la base de dades PubMed utilitzant el criteri de cerca “environmental
health indicators” al títol de la publicació, sense utilitzar cap descriptor.

Nom:

Recerca bibliogràfica Soc i adolescència

Tipus de participació
Recerca bibliogràfica
de la càtedra
Altres entitats coDipsalut
organitzadores
Recerca de la literatura científica sobre SOC i adolescència. Concretament, la recerca
bibliogràfica s’ha estructurat en base a tres línies de recerca i mitjançant la consulta de
3 bases de dades.

Nom:
Tipus de participació
de la càtedra
Altres entitats coorganitzadores

Context Habilitats per a la vida
Anàlisi de l’estat de situació
Dipsalut

Anàlisis de la literatura existent per tal de crear un marc i un context sobre habilitats
per a la vida i educació en habilitats per a la vida realitzat a través d’una recerca a
internet, mitjançant la consulta a les webs de les diferents organitzacions no
governamentals, i als documents dels seus repositoris digitals, per tal d'identificar els
fonaments teòrics i debats al voltant de les habilitats per a la vida, els principals actors,
els reptes i les oportunitats.
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Nom:
Tipus de participació
de la càtedra
Altres entitats coorganitzadores

Mapa de registres vinculats als determinants socials de la
salut
Anàlisi de l’estat de situació
Dipsalut

Recerca a través d’internet, consultant diferents organismes del camp de la salut,
social i altres àmbits, amb l’objectiu de disposar d’una primera fotografia dels registres
de dades primàries existents relacionats amb els determinants de salut.

Activitats de divulgació: jornades, conferències...

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

Jornada sobre Desigualtat i Salut
Jornada
3 de març de 2016
5 hores
Organitzadora
Càtedra Ferrater Mora de la UdG

Col·laboradors

Estudis de Filosofia de la UdG
Departament de Ciències Mèdiques de la UdG

Nombre de participants

De la UdG: 30 De fora la UdG: 35

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

No
La jornada ha constat d’una conferència sobre salut i
desigualtat a càrrec del Dr. Richard Wilkinson i d’una
taula rodona sobre desigualtat i salut amb la
participació de Teresa Forcades, Àngel Puyol i Joan
Benach.
Passion Generation “El teu futur laboral: un simple
treball o una autèntica passió?”
Seminari
Abril de 2016
20 hores
Organització

15

Altres entitats coorganitzadores
Col·laboradors

Pla UdG Saludable
UdG Treball
The Passion Generation

Nombre de participants

De la UdG: 15

Enquestes de satisfacció

No

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

Seminari adreçat a estudiants centrat en el futur
laboral i orientat a treballar la motivació i assertivitat
en els estudis i la inserció laboral.

Nom de l’activitat

Jornada de presentació del repositori de dades de
l’estudi MESGI50: Maduresa i Envelliment
Satisfactori a Girona
Jornada
14 de juny de 2016
4 hores
Organització

Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats coorganitzadores
Col·laboradors

Dipsalut
IDIBGI
Estudi Share
No

Nombre de participants

De la UdG: 6

Enquestes de satisfacció

No

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

La jornada ha tingut com a objectiu presentar la base
de dades obtinguda a partir de l’estudi MESGI50, que
forma part de l’estudi Share, d’àmbit europeu, i es
centra en la població major de 50 anys.

Nom de l’activitat

Jornada “30 anys després de la Carta d’Ottawa per a
la promoció de la salut: nous reptes”
Jornada
15 desembre de 2016
8 hores
Organització

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

De fora la UdG: 22

Dipsalut
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Col·laboradors

Projecte Interreg POCTEFA Prospectsaso

Nombre de participants

De la UdG: 70 De fora la UdG: 110

Enquestes de satisfacció

No

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

La jornada ha commemorat el 30è aniversari de la
Carta d’Ottawa per a la promoció de la Salut fent un
anàlisi de l’estat actual de cada una de les àrees
d’acció descrites en aquest document i plantejant els
nous reptes que té la promoció de la salut. A la
jornada hi ha participat ponents d’àmbit nacional i
internacional.

Altres

Nom de l’activitat
Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
Altres entitats coorganitzadores
Col·laboradors

Assessorament per l’elaboració d’un mapa d’actius
per a la salut
Assessorament i recerca bibliogràfica
2016
12 hores
Assessorament
Fundació Ramon Noguera
No

Nombre de participants

De la UdG: 2 De fora la UdG: 8

Enquestes de satisfacció

No

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

Des de la Càtedra s’ha assessorat durant el procés
d’elaboració del mapa d’actius per a la salut impulsat
per la Fundació Ramon Noguera de Girona.

Nom de l’activitat

Assessorament per l’elaboració d’un mapa d’actius
per a persones amb càncer
Assessorament i formació
2016
10 hores
Assessorament

Tipus d’activitat
Data
Durada (en hores)
Tipus de participació de la
càtedra
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Altres entitats coorganitzadores
Col·laboradors

Fundació Oncolliga

Nombre de participants

De la UdG: 2 De fora la UdG: 4

Enquestes de satisfacció

No

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

Des de la Càtedra s’ha assessorat en la planificació i
disseny del procés d’elaboració d’un mapa d’actius
per a persones amb càncer de les comarques
gironines.

No

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).
Nom:

Xarxa Europea Health Promoting Universities

Responsabilitat:
La Càtedra és membre de la xarxa europea Health Promoting Universities (HPU)
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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 fundador 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 2016





Activitats de formació: 6
Projectes de recerca: 7
Activitats de divulgació: 9
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 han
participat 14 estudiants.
Dates: Curs 2016

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 del curs online centrat en les habilitats
per a la vida, i s’ha acreditat la formació resultant. Hi han participat 140 alumnes
d’àmbit nacional i internacional.
Dates: Del 22 de febrer al 22 de maig (X edició), del 6 de juny al 26 d’agost (XI edició) i
del 19 de setembre al 9 de desembre de 2016 (XII edició).
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Nom:

Formació en alimentació saludable a nens de primària del Col·legi Joan
Bruguera de Girona: La piràmide dels aliments
Institució: Oficina de Cooperació per al desenvolupament de la UdG
Tipus de col·laboració:
Realització de tres sessions de formació sobre alimentació saludable a 50 alumnes de
quart de primària i 25 de tercer de primària del Col·legi Joan Bruguera de Girona.
Dates: 4, 11 i 14 d’abril de 2016

Nom:

25th ETC-PHHP Summer Courses 2016
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 persones,
entorns i salut celebrada a Wageningen.
Dates: del 31 de juliol al 12 d’agost de 2016
Enllaç: https://etcsummerschool.wordpress.com/previous-courses/summer-course2016-wageningen/

Eines per a la gestió de les habilitats per a la vida en la pràctica
professional.
Institució: Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Delegació de Girona
Tipus de col·laboració:
La càtedra ha col·laborat donant suport i assessorament en la planificació i realització
del curs.
Nom:

Dates: 5, 12 i 26 de novembre de 2016.

Nom:
Institució:

Acreditació de la formació en habilitats per a la vida del Programa Sigues
Tu.
Dipsalut
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Tipus de col·laboració:
La càtedra ha col·laborat gestionant el procés d’acreditació de la formació, dirigida a
docents, per tal que sigui reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya. S’ha tramitat a través de l’ICE de la Universitat de Girona.
Dates: 2016

Projectes de recerca

Nom:

Projecte mHealth: Aplicació mòbil per al control dels malalts de MII

Cap de fila:

Mar Llambí
Tipus de col·laboració:
Assessorament i revisió dels continguts del projecte.

Nom:

Disseny d’una estratègia d’alfabetització per a la salut

Cap de fila:

Departament de salut. Generalitat de Catalunya.
Tipus de col·laboració:
Participació en el grup de treball per elaborar una estratègia, d’àmbit català,
d’alfabetització per a la salut.

Nom:

Cap de fila:

Revisió de la Guía Metodológica. Procedimiento para el Trabajo
intersectorial en Salud en el ámbito local en Asturias: Sistemas de
gobernanza local en salud comunitària basada en activos
Dirección General de Salud Pública de Asturias. Consejería de Sanidad.
Gobierno del Principado de Asturias.

Tipus de col·laboració:
Participació en el grup de revisors de la guia avaluant diferents ítems i proposant
aspectes de millora.

Nom:
Cap de fila:

Comitè avaluador Beques Fundació Jaume Casademont
Fundació Jaume Casademont

Tipus de col·laboració:
Participació com a membre del comitè avaluador de les beques Educar menjant i
Actívica 2016.
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Comitè científic 24th International Conference on Health Promoting
Hospitals & Health Services
International Network of Health Promoting Hospitals & Health
Cap de fila:
Services
Tipus de col·laboració:
Participació com a membre del comitè científic de la 24a conferència internacional de
la xarxa d’hospitals i serveis promotors de la salut.
Nom:

Nom:

Comitè científic IV Jornada de Promoció de la Salut. Visions
Compartides

Cap de fila:

Xarxa Catalana d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut
Tipus de col·laboració:
Participació com a membre del comitè científic de la IV Jornada de Promoció de la
Salut. Visions compartides, organitzada per la Xarxa Catalana d’Hospitals i Centres
Promotors de la Salut.

Nom:

Comitè científic VIII Congreso Iberoamericano de Universidades
Promotoras de la Salud

Cap de fila:

Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud
(RIUPS)

Tipus de col·laboració:
Participació com a membre del comitè científic del VIII Congrés Iberoamericà
d’universitats saludables que es celebrarà del 27 al 29 de juny de 2017 a Alacant.

Activitats de divulgació: jornades, conferències...

Nom:

I Congreso Nacional de Investigación en Enfermería Médico Quirúrgica

Institució: Universitat de València
Tipus de col·laboració:
Participació com a ponent a la taula rodona “Promoción y Prevención para la Salud”
presentant la ponència “Estilos de vida, salutogénesis y enfermedad crònica”.
Dates: 14 i 15 d’abril de 2016
Lloc: València
Nom:

I Encuentro Nacional de la Red de Escuelas de salud para la Ciudadanía

Institució: Red de Escuelas para la Salud y Gobierno Vasco
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Tipus de col·laboració:
Participació com a ponent impartint la conferència inaugural “Activos de la
Comunidad”.
Dates: 6 i 7 de maig de 2016
Lloc: San Sebastián
Nom:

22nd IUHPE World Conference on Health Promotion

Institució: IUHPE
Tipus de col·laboració:
Participació com a moderadora de la taula rodona “Tackling the NCD epidemic-could
Freire have done it better?”; moderadora del simposi ““Las Habilidades para la vida:
Empoderamiento personal y social para un desarrollo humano y sostenible”, i ponent
en el “Symposium “From HP settings to salutogenic settings”. També es van presentar
6 pòsters al llarg de la conferència sobre la Càtedra de Promoció de la Salut, els
hospitals promotors de la salut, el BepSalut, l’ alfabetització per a la salut a Catalunya,
l’envelliment actiu a Catalunya i la Xarxa d’Universitats Saludables USCAT.
Dates: 22 al 26 de maig de 2016
Lloc: Curitiba (Brasil)

Nom:

4a Fira per a la Gent Gran

Institució: Ajuntament de Figueres
Tipus de col·laboració:
Participació a l’acte d’entrega de diplomes del programa “Espais d’intercanvi inter
generacionals a la universitat” promogut per la Càtedra de Promoció de la Salut i el
Casal de la Gent Gran de Figueres.
Data: 4 de juny de 2016
Lloc: Figueres

Nom:

24th International Conference on Health Promoting Hospitals & Health
Services

Institució: International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services
Tipus de col·laboració:
Presentació de tres comunicacions científiques.
Dates: 8 al 10 de juny de 2016
http://www.hphconferences.org/connecticut2016.html
Lloc: Connecticut (USA)
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Nom:

Jornada “És possible el sobreenvelliment actiu? Teixint el futur”

Institució: Fundació Les Vetes
Tipus de col·laboració:
Membre del comitè organitzador i participació com a ponent a la taula de cloenda.
Dates: 21 al 22 d’octubre
Lloc: Salt
Nom:

IV Jornada de Promoció de la Salut. Visions Compartides

Institució: Xarxa Catalana d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut
Tipus de col·laboració:
Membre del comitè organitzador i presentació de la conferència inaugural.
Dates: 11 de novembre
Lloc: Barcelona
9th Global Conference on Health Promotion: Health promotion in the
sustainable development goals.
Institució: Organització Mundial de la Salut
Tipus de col·laboració:
Participació, amb invitació, de la directora de la Càtedra de Promoció de la Salut com
a experta a la conferència.
Dates: 21 a 24 de novembre de 2016
Lloc: Shanghai
Nom:

Nom:

Consell territorial consultiu i de coordinació de salut pública de Girona

Institució: Subdirecció General de Coordinació de Salut Pública a Barcelona i Girona
Tipus de col·laboració:
Participació com a membre del consell.
Data: 2016

Altres
Nom:

VII 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: 4 al 8 d’abril de 2016.
Lloc: Universitat de Girona
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Nom:

Expo Jove. Taula informativa

Institució: Salutacció
Tipus de col·laboració:
Participació a la 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.
Data: 15 d’abril de 2016
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:

V Cursa Les Vetes

Institució: Fundació Les Vetes
Tipus de col·laboració:
Difusió de la cursa a través dels diferents canals de la Càtedra.
Data:
Lloc: Salt

Publicacions de la Càtedra i dels col·laboradors
Llibres

Autores
Títol
Editorial
ISBN

Dolors Juvinyà, Anna Bonmatí, Marta Vilanova i Carla Casals
Actius per a la salut en el mediterrani. II Simposi Mediterrani de
Promoció de la Salut
Documenta Universitaria. Publicacions de la Càtedra de Promoció de
la Salut, 14
978-84-9984-331-5
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Capítols de llibre

Autors

Maurice B. Mittelmark, Shifra Sagy, Monica Eriksson, Georg F. Bauer,
Jürgen M. Pelikan, Bengt Lindström, Geir Arild Espnes (editors)
Dolors Juvinyà, Mariano Hernan i Javier Gállego (del capítol)

Títol del llibre

The Handbook of Salutogenesis

Títol del capítol

Perspectives on Salutogenesis of Scholars Writing in Spanish

Editorial

Springer

ISBN

978-3-319-04599-3

Altres publicacions
Títol

BepSALUT

Descripció

Edició del butlletí electrònic informatiu en Promoció de la Salut.
Editat en català i castellà.
Periodicitat quadrimestral.
- Febrer: monogràfic “Salut a Totes les Polítiques”
- Juny: monogràfic “Apoderament”
- Octubre: monogràfic “30 anys de la Carta d’Ottawa per a la
Promoció de la Salut ”

URL

www.udg.edu/bepsalut

Títol

Fons documental de la Càtedra de Promoció de la Salut.

Descripció

URL

El fons documental de la Càtedra de Promoció de la Salut està inclòs a
la Biblioteca de la UdG. Una part dels documents són en format
digital, i a la Biblioteca d’Emili Grahit hi ha disponibles els documents
en format paper. Conté un total de 2838 documents, 236 dels quals
són en format electrònic.
http://www.udg.edu/fonsespecialsbiblioteca/PromocioSalut
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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 20152018
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
Data signatura

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

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 de col·laboració específica entre la UdG i la Fundación EDEX
per a la organització de formació en l’àmbit de les habilitats per a la
vida i l’acreditació i certificació d’aquesta.
11 abril de 2016

Abast temporal 2 anys prorrogables.
Aporta finançament extern? no
Documents annexos http://escuela.habilidadesparalavida.net/
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Ressò extern
 Premsa escrita: 13

Premsa escrita
Mitjà
DIARI DE GIRONA. Comarques
Data
23/02/2016
Títol de
Projecte Intergeneracional a la Universitat de Girona UdG
l’article o escrit
Mitjà
DIARI DE GIRONA
Data
27/02/2016
Títol de
La UdG organitza una jornada sobre desigualtat i salut el 3 de març
l’article o escrit
Mitjà
El PUNT AVUI
Data
29/02/2016
Títol de
La cohesió social també fa salut
l’article o escrit
Mitjà
Data
Títol de
l’article o escrit

ara.cat
07/03/2016
Entrevista a Richard Wilkinson, epidemiòleg social i autor de “The
spirit level”

Mitjà
www.dipsalut.cat
Data
24/03/2016
Títol de
Dipsalut actualitza la Guia d’Associacions de Salut
l’article o escrit
Mitjà
DIARI DE GIRONA
Data
24/03/2016
Títol de
Dipsalut actualitza la Guia d’Associacions de Salut
l’article o escrit
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Mitjà
Data
Títol de
l’article o escrit

SENY I RAUXA. Butlletí de l’Associació Gent Gran Figueres
Abril 2016
2a Edició del Projecte de Trobades Intergeneracionals de la UdG
2015-2016

Mitjà
DIARI DE GIRONA
Data
24/11/2016
Títol de
Jornada per recordar el trentè aniversari de la Carta d’Ottawa
l’article o escrit
Mitjà
Data
Títol de
l’article o escrit

www.fundadeps.org
01/12/2016
30 años después de la Carta de Ottawa para la Promoción de la
Salud: nuevos retos

Mitjà
Data
Títol de
l’article o escrit

http://saludcomunitaria.wordpress.com
12/12/2016
30 años después de la Carta de Ottawa para la Promoción de la
Salud: nuevos retos

Mitjà
www.diaridegirona.cat/comarques
Data
16/12/2016
Títol de
La UdG i Dipsalut commemoren els 30 anys de la Carta d’Ottawa
l’article o escrit
Mitjà
Data
Títol de
l’article o escrit

www.publicnow.com
20/12/2016
Més de 180 persones analitzen els reptes en promoció de la salut,
trenta anys després de la Carta d’Ottawa

Mitjà
Data
Títol de
l’article o escrit

www.comg.cat
21/12/2016
JORNADA: 30 anys després de la Carta d’Ottawa per a la Promoció
de la Salut: nous reptes
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Pla d’actuacions de l’any 2017
Activitats de formació
 II Jornada RRI Tools. Taller: com implementar la Recerca i la Innovació
Responsables. Girona, 18 gener de 2017.
 Col·laboració en la organització de la 26th ETC-PHHP Summer Course. Alacant,
del 16 al 29 de juliol 2017.
 Organització de diverses activitats formatives:
o Realització del curs bàsic sobre promoció de la salut als hospitals i
centres sanitaris
o Realització 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.
o Realització del curs de participació comunitària en l’àmbit de la salut.
o Disseny d’un curs centrat en la promoció de la salut a la universitat.
 Acreditació del Transcurso sobre habilitats per la vida impulsat per la Fundació
EDEX. Gener a desembre 2017.
 Assessorament i formació en temes de promoció de la salut als col·legis de
professionals de la salut de Girona donant continuïtat a la tasca engegada des
del 2015.
 Impuls de formació virtual en l’àmbit de la promoció de la salut a través de la
plataforma moodle de la UdG.

Activitats de divulgació: jornades, conferències...
 Participació en diferents fòrums nacionals i internacionals de l’àmbit de la
promoció de la salut i la salut pública.
 Planificació i realització del III Simposi de Promoció de la Salut del Mediterrani
(juny 2017)
 Organització d’activitats formatives de l’àmbit de la promoció de la salut
vinculades amb experts.
Projectes editorials
 Edició de “bepSALUT”. De periodicitat quadrimestral (gener, maig, setembre)
 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.
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 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.
 Edició d’un llibre d’elaboració pròpia centrat en els fonaments de la Promoció
de la Salut.
Projectes de recerca
 Impuls del grup de treball sobre salut i món local.
 Continuïtat del treball engegat sobre els plans municipals de salut.
 Continuïtat del treball iniciat durant el 2016 en relació a l’Observatori de Salut.
 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.
 Assessorament en el procés d’elaboració del mapa d’actius per a la salut de
Sarrià de Ter.
 Assessorament en el procés d’elaboració del mapa d’actius per a la salut de la
Fundació Oncolliga.
Altres












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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