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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: 
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 2017 

 
 Activitats de formació: 10 
 Projectes de recerca: 4 
 Activitats de divulgació: 2 
 Altres: 1 

 
Activitats de formació 

 
 

Nom de l’activitat 
Jornada/Taller RRI a Girona. Com implementar la 
Recerca i la Innovació Responsables 

Tipus d’activitat  Taller 
Data  18 de gener de 2017 
Durada (en hores)  5 hores i 30 minuts 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores  

OITT Universitat de Girona i IDIBGI 

Col·laboradors   IrisCaixa 

Nombre de participants   De la UdG: 9        De fora la UdG: 7 

Enquestes de satisfacció Sí 

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

El taller de formació s’ha centrat en la organització 
de grups de discussió sobre les oportunitats i els 
obstacles d’implementar la RRI i posar en pràctica 
les eines disponibles al web RRI Tools. 

 

Nom de l’activitat 
Curs “Incorporació de la perspectiva de gènere a la 
recerca en salut” 

Tipus d’activitat  Curs 
Data  30 de març de 2017 
Durada (en hores)  5 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores  

IDIBGI  

Nombre de participants  De la UdG: 6        De fora la UdG: 14 

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

El curs ha estat plantejat per proporcionar 
coneixements i habilitats per a identificar els biaixos 
de gènere més freqüents en la recerca en salut i 
impartit per la Sra. María del Mar García-Calvente de 
la Escuela Andaluza de Salud Pública. 

 

Nom de l’activitat 
La salut com a nou model de governança. 
L’elaboració de Plans Municipals de Salut 

Tipus d’activitat  

Formació sobre l’enfoc de Promoció de la Salut i 
Salut en Totes les Polítiques en el marc de 
l’elaboració de Plans Municipals de Salut. 
Adreçat a tècnics/ques i personal de l’Ajuntament 
d’Arbúcies i a regidors/es de l’equip de govern i 
oposició. 

Data  9 de maig de 2017 
Durada (en hores)  1,5 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores  

Dipsalut 

Col·laboradors   Ajuntament d’Arbúcies 

Nombre de participants   De la UdG: 2    De fora la UdG: 45 

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

Esdevé un repte i una necessitat vetllar per tal que 
polítics, tècnics i personal de les administració local 
prenguin consciència de la importància de conèixer 
la perspectiva de promoció de la salut i salut en 
totes les polítiques, amb l’objectiu que es prengui 
en consideració en el disseny i l’aplicació de les 
seves polítiques. 

 

Nom de l’activitat 
La salut com a nou model de governança. 
L’elaboració de Plans Municipals de Salut 

Tipus d’activitat  

Formació sobre l’enfoc de Promoció de la Salut i 
Salut en Totes les Polítiques en el marc de 
l’elaboració de Plans Municipals de Salut. 
Adreçat a caps d’àrea i tècnics/ques de referència 
de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. 

Data  9 de maig de 2017 
Durada (en hores)  1,5 
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Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores  

Dipsalut 

Col·laboradors   Ajuntament de Torroella de Montgrí. 

Nombre de participants   De la UdG: 1    De fora la UdG: 12 

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

Esdevé un repte i una necessitat vetllar per tal que 
polítics, tècnics i personal de les administració local 
prenguin consciència de la importància de conèixer 
la perspectiva de promoció de la salut i salut en 
totes les polítiques, amb l’objectiu que es prengui 
en consideració en el disseny i l’aplicació de les 
seves polítiques. 

 

Nom de l’activitat 
La salut com a nou model de governança. 
L’elaboració de Plans Municipals de Salut 

Tipus d’activitat  

Formació sobre l’enfoc de Promoció de la Salut i 
Salut en Totes les Polítiques en el marc de 
l’elaboració de Plans Municipals de Salut. 
Adreçat a equip de govern i membres de l’oposició 
de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. 

Data  9 de maig de 2017 
Durada (en hores)  1,5 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores  

Dipsalut 

Col·laboradors   Ajuntament de Torroella de Montgrí. 

Nombre de participants   De la UdG: 1    De fora la UdG: 10 

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

Esdevé un repte i una necessitat vetllar per tal que 
polítics, tècnics i personal de les administració local 
prenguin consciència de la importància de conèixer 
la perspectiva de promoció de la salut i salut en 
totes les polítiques, amb l’objectiu que es prengui 
en consideració en el disseny i l’aplicació de les 
seves polítiques. 

 

Nom de l’activitat 
La salut com a nou model de governança. 
L’elaboració de Plans Municipals de Salut 
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Tipus d’activitat  

Formació sobre l’enfoc de Promoció de la Salut i 
Salut en Totes les Polítiques en el marc de 
l’elaboració de Plans Municipals de Salut. 
Adreçat a equip de govern i membres de l’oposició 
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 

Data  1 de juny de 2017 
Durada (en hores)  1,5 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores  

Dipsalut 

Col·laboradors   Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 

Nombre de participants   De la UdG: 1      De fora la UdG: 18 

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

Esdevé un repte i una necessitat vetllar per tal que 
polítics, tècnics i personal de les administració local 
prenguin consciència de la importància de conèixer 
la perspectiva de promoció de la salut i salut en 
totes les polítiques, amb l’objectiu que es prengui 
en consideració en el disseny i l’aplicació de les 
seves polítiques. 

 
Nom de l’activitat III Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut 
Tipus d’activitat  Simposi 
Data  22 i 23 de juny de 2017 
Durada (en hores)  13 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Col·laboradors   Dipsalut i Projecte Interreg POCTEFA ProspecTsaso 

Nombre de participants  De la UdG: 10   De fora la UdG: 62 

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

El tema del Simposi ha estat “Xangai 2016 en els 
països mediterranis. Nous reptes per a la promoció de 
la salut”. L’objectiu principal ha estat debatre i 
reflexionar entorn als nous reptes plantejats en la 
Declaració de Xangai de Promoció de la Salut i a 
l’Agenda 2030 per un Desenvolupament Sostenible, 
aprovada durant el 2016. 
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Nom de l’activitat 
Sessió de formació sobre els hospitals promotors de 
la Salut 

Tipus d’activitat  On line 
Data  2 d’octubre de 2017 
Durada (en hores)  3 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores  

Instituto Nacional de Salud Pública. Universitat Mèxic.  

Nombre de participants  De fora de la UdG: 35 

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

Sessió monogràfica sobre els hospitals promotors de 
la salut i la Xarxa HPH Catalunya per tal de posar de 
manifest la importància de reorientar els serveis en 
clau de Promoció de la Salut. La sessió s’ha realitzat 
en el marc del Màster en Salut Pública de la 
Universitat de Mèxic. 

 

Nom de l’activitat 
Sessió sobre Promoció de la Salut i Salut 
Comunitària 

Tipus d’activitat  Taller 
Data  22 de novembre de 2017 
Durada (en hores)  5 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores  

Unitat Formació Atenció Primària Girona. ICS. 

Nombre de participants  De fora la UdG: 25 

Enquestes de satisfacció 

Sí 
El curs s’ha valorat molt positivament per part dels i 
les professionals assistents. S’ha considerat que els 
continguts treballats podran ser aplicats en el seu lloc 
de treball i podran propiciar canvis encaminats a la 
promoció de la salut. 

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

Aquest curs ha estat un encàrrec de la Unitat de 
Formació d’Atenció Primària de l’ICS per tal de donar 
a conèixer les tendències actuals en promoció de la 
salut, presentar enfocaments i estratègies útils per a 
incorporar la promoció de la salut en la pràctica 
professional i reorientar els serveis en clau de 
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promoció de la salut. 

 
Nom de l’activitat De què parlem quan parlem d’actius per a la salut? 
Tipus d’activitat  Sessió formativa 
Data  12 de desembre de 2017 
Durada (en hores)  2 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Col·laboradors   Col·legi de Farmacèutics de Girona 

Nombre de participants  De fora la UdG: 9 

Enquestes de satisfacció 

Sí 
La valoració del curs per part de les participants ha 
estat molt positiva. Es considera que la sessió 
introductòria ajudarà a la comprensió del tema dels 
actius per a la salut i a despertar interès sobre 
aquesta temàtica. 

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

Aquest curs ha estat un encàrrec del Col·legi de 
Farmacèutics de Girona per facilitar informació bàsica 
sobre els actius per a la salut als col·legiats i 
col·legiades. 

 
 
Projectes de recerca 

 
 
Nom:  Estàndards en promoció de la salut 
Tipus de participació 
de la càtedra   

Coordinació del grup de treball “Estàndards en Promoció de la 
Salut” de la xarxa HPH-Catalunya 

Altres entitats co-
organitzadores 

Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut de Catalunya 
(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:  
Projecte “Adapta y Aplica Guías de Promoción de la Salud” 
(Projecte AdaptA GPS) 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Coordinadora del node català de participació al projecte 
AdaptA GPS. 
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Altres entitats co-
organitzadores 

Direcció General de Salut Pública de la Comunitat Valenciana i 
Agència de Salut Pública de Barcelona també forma part del 
node català. 

Breu descripció: 
El projecte AdaptA GPS és un projecte de traducció i adaptació de la Guia NICE ng44 de 
participació comunitària per millorar la salut i el benestar i reduir les desigualtats en 
salut. Les fases que s’han realitzat durant el 2017 són la lectura comprensiva de la guia 
traduïda, la contextualització al territori de Catalunya, cerca de literatura gris sobre 
participació comunitària i pilotatge de les recomanacions de la guia al programa 
Barcelona Salut als Barris, a través de la realització de grups focals amb directius, 
professionals i ciutadania implicats amb el programa. 

 

Nom:  
Processos pilot per a l’elaboració de Plans Municipals de 
Salut 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Coordinació i seguiment. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut 

Amb l’objectiu d’establir la salut en totes les polítiques com a nou model de 
governança s’inicia el procés de creació d’una guia per a l’elaboració de Plans 
Municipals de Salut (2017).  
L’elaboració de la guia porta associat el test del model en tres municipis en els que es 
posa a prova el procés d’elaboració del PMS, procés que es monitoritza amb l’objectiu 
de detectar els ajustos, canvis i millores necessàries.  
Es tracta d’un procés llarg que s’inicia al 2017 i que està previst que acabi al 2019. 

 

Nom:  
Model d’indicadors per a l’elaboració i avaluació de Plans 
Municipals de Salut 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Recerca i elaboració. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut 

Per a l’elaboració dels Plans Municipals de Salut es fa necessari disposar d’un model 
d’indicadors que permeti: oferir dades de suport a la diagnosi, establir comparacions 
amb altres municipis, observar canvis i variacions al llarg del procés d’aplicació del 
PMS, avaluar l’impacte de les actuacions. 
L’elaboració d’aquest model ha estat en base a la recerca bibliogràfica, l’anàlisi de 
models existents i la discussió amb tècnics municipals i supramunicipals. 

 
 



 

11 

Activitats de divulgació: jornades, conferències... 
 

 
Nom de l’activitat La perspectiva de gènere a la recerca en salut 
Tipus d’activitat Conferència 
Data  29 de març de 2017 
Durada (en hores)  2 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Organització 

Altres entitats co-
organitzadores  

IDIBGI 

Col·laboradors  Dipsalut, Màster Universitari en Promoció de la Salut 
de la UdG, projecte Interreg POCTEFA ProspecTaso 
EFA019/15 

Nombre de participants  De la UdG: 7   De fora la UdG: 21 
Breu justificació de l’interès 
de l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra  

L’objectiu ha estat sensibilitzar a les persones 
participants sobre la necessitat d’incorporar la 
perspectiva de gènere en l’activitat investigadora en 
salut i proporcionar coneixements i habilitats per a 
identificar els biaixos de gènere més freqüents en la 
recerca en salut. La conferència ha estat impartida 
per la Sra. María del Mar García-Calvente de la 
Escuela Andaluza de Salud Pública. 

 
Nom de l’activitat Empowerment: más allà de la gestión de la 

enfermedad 
Tipus d’activitat Conferència 
Data  6 d’abril de 2017 
Durada (en hores)  2 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Organització 

Col·laboradors  Màster Universitari en Promoció de la Salut de la UdG 
i Dipsalut 

Nombre de participants  De la UdG: 20   De fora la UdG: 51 
Breu justificació de l’interès 
de l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra  

L’apoderament de les persones i les comunitats és un 
dels principis bàsics de la promoció de la salut. 
L’objectiu de la conferència és clarificar la visió de 
l’apoderament més enllà de la gestió de la malaltia. 
La conferència ha estat impartida per la Dra. Nina 
Wallertein, Professora del Public Health at College of 
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Population Health i Directora del Center for 
Participatory Research, de la University of New 
Mexico. Vídeo disponible a DUGiMedia. 

 
 
Altres 

 
 
Nom de l’activitat Elaboració de mapes d’actius. Grup de treball sobre 

actius del grup de promoció de la salut dels col·legis 
professionals de Girona 

Tipus d’activitat Assessorament  
Data  2017 
Durada (en hores)  5 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Assessorament 

Nombre de participants  De la UdG: 2   De fora la UdG: 4 
Breu justificació de l’interès 
de l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra  

Des de la Càtedra s’ha assessorat sobre aspectes 
metodològics de l’elaboració de mapes d’actius.  

 
 

Activitats de continuïtat 

 
Activitats de continuïtat: 12 
 

Nom:  Programa UdG Saludable 
Responsabilitat:  
Col·laboració amb el Programa UdG Saludable, Universitat de Girona. 

 
Nom:  Oficina de salut Laboral de la Universitat de Girona 
Responsabilitat:  
Membre de la comissió de salut laboral de la UdG. 
 
 
Nom:  Health Promoting Hospitals and Health Services network (HPH) 
Responsabilitat:  
Institució coordinadora de la Regional Network of HPH Catalonia. 

http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/4703
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Nom:  
Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut de Catalunya (HPH 
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 (HPU) 
Responsabilitat:  
La Càtedra participa a la xarxa europea Health Promoting Universities. 

 
Nom:  Red Española de Universidades Saludables (REUS) 
Responsabilitat:  
La Càtedra participa en els grups de treball de la xarxa i exerceix funcions de vocalia.  

 
Nom:  Xarxa d’Universitats Saludables de Catalunya (USCAT) 
Responsabilitat:  
Secretaria de la Xarxa d’Universitats Saludables de Catalunya. 
 
Nom:  Grupo de Salutogénesis en Lengua Española 
Responsabilitat:  
Coordinació del Grup de treball sobre salutogènesis en llengua espanyola. 
 

Nom: 
Consorcio interamericano de Universidades y Centros Formadores en 
Promoción de la Salud (CIUEPS) 

Responsabilitat: 
Membre del consorci i representació de la UdG. 
 

Nom: Alianza de Salud Comunitaria (ASC) 

Responsabilitat: 
Membre fundador de l’aliança. 
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Nom: 
European Training Consortium in Public Health and Health Promotion 
(ETC-PHHP)  

Responsabilitat: 
Membre del consorci com a UdG. 
 
 

Relació d’activitats on s’ha participat com a col·laborador o donat suport 
durant l’any 2017 

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

 
Activitats de formació 

 
 

Nom: XII Transcurso sobre habilitats per a la vida 

Institució: Fundación EDEX 
Tipus de col·laboració: 
Des de la càtedra s’ha col·laborat amb el curs online sobre les habilitats per a la vida i 
s’ha acreditat la formació resultant. Hi han participat 78 alumnes d’àmbit nacional i 
internacional. 
Dates: Del 30 de gener al 28 d’abril de 2017. 

 
Nom: 26th ETC-PHHP Summer Course 2017 

Institució: European Training Consortium in Public Health and Health Promotion 
(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 la salut 
pública i els actius per a la salut celebrada a Alacant. 
Dates: del 16 al 28 de juliol de 2017Enllaç: 
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https://etcsummerschool.wordpress.com/previous-courses/summer-course-2017-
alicante/ 

 
Projectes de recerca 

 
 
Nom:  Anàlisi de resultats sobre l’Alfabetització per a la Salut a Catalunya  

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:  
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. 

 
Nom:  Grup de Treball Global sobre Salutogènesis (GWG-SAL) de la IUHPE  

Cap de fila:  International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) 

Tipus de col·laboració: 
Participació com a membre del grup GWG-SAL, d’àmbit mundial, que té com a missió 
promoure la ciència de la salutogenesis i així contribuir a la base científica de 
promoció de la salut i de la IUHPES. 

 
Nom:  Clúster de Recerca del Campus Salut de la UdG 

Cap de fila:  Campus Salut de la Universitat de Girona 

Tipus de col·laboració: 
Inscripció de la Càtedra al Clúster de recerca del Campus Salut de la UdG 
desenvolupant accions de recerca en l’àmbit dels determinants de la salut, la 
salutogenesis, l’apoderament, els actius per a la salut, l’alfabetització per a la salut... 

 
Nom:  Comitè científic III Congreso de Promoción de la Salud.  

Cap de fila:  Agència de salut Pública de Catalunya 

Tipus de col·laboració: 
Participació com a membre del comitè científic del III Congreso de Promoción de la 

https://etcsummerschool.wordpress.com/previous-courses/summer-course-2017-alicante/
https://etcsummerschool.wordpress.com/previous-courses/summer-course-2017-alicante/
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Salud que porta com a lema “Creando salud col·lectiva: comunidades, entornos, 
políticas” i que es celebrarà a Barcelona del 23 al 25 de maig de 2018. 
 

Nom:  
Comitè científic de la 10th IUHPE European Conference and 
International Forum for Health Promotion Research.  

Cap de fila:  International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) 

Tipus de col·laboració: 
Participació com a membre del comitè científic la 10th IUHPE European Conference 
and International Forum for Health Promotion Research que es celebrarà a Trondheim 
(Noruega) del 24 al 26 de setembre de 2018. 

 

Nom:  
Comitè científic en llengua espanyola de la 23th IUHPE World 
Conference on Health Promotion.  

Cap de fila:  International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) 

Tipus de col·laboració: 
Participació com a membre del comitè científic en llengua espanyola de la conferència 
mundial sobre promoció de la salut de la IUHPE que té per lema “WAIORA: Promoting 
Planetary Health and Sustainable Development for All” que es celebrarà a Rotorua 
(Nova Zelanda) del 7 a l’11 d’abril de 2018. 

 
 

Activitats de divulgació: jornades, conferències... 
 

 

Nom:  
Salutogenesis: The Journey from its Origins at the Faculty of Health 
Sciences at Ben-Gurion University of the Negev to Global Movement 

Institució:  
Ben-Gurion University of the Negev i Martín-Springer Center for Conflict 
Studies 

Tipus de col·laboració: 
Participació a la trobada centrada en Salutogènesis durant la qual es va presentar el 
llibre “The Handbook of Salutogenesis” que inclou un capítol del que és coautora la 
directora de la Càtedra. 
Dates: 24 de gener de 2017 
Lloc: Beer-Sheva (Israel) 
 

Nom:  Acte constitutiu del Consell territorial consultiu i de coordinació de salut 
pública de Girona 

Institució:  Subdirecció General de Coordinació de Salut Pública a Girona 
Tipus de col·laboració: 
Participació com a membre del consell. 
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Data: 1 de març de 2017 
Lloc: Girona 
 

Nom:  Trobada de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (USCAT) 

Institució:  Xarxa Catalana d’Universitats Saludables 
Tipus de col·laboració: 
Participació com a membre de la xarxa. 
Data: 7 de març de 2017 
Lloc: Barcelona 
 
Nom:  JUNTS. Alfabetització per a la salut 

Institució:  Universitat Pompeu Fabra 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la jornada celebrada en el marc del programa HEALTHCOM’17 i 
desenvolupada a partir del programa JUNTS. Alfabetització per a la salut. La jornada 
es va centrar en la comunicació, llenguatge i salut i les seves implicacions en la 
pràctica assistencial i per l’apoderament del pacient crònic. 
Dates: 23 de març de 2017 
Lloc: Barcelona 
 

Nom:  Comissió tècnica SaTP-PINSAP sobre envelliment 

Institució:  Consell Territorial SaTP-PINSAP de la Demarcació de Girona. Subdirecció 
General de Coordinació de Salut Pública a Barcelona i Girona. 

Tipus de col·laboració: 
Participació com a membre de la comissió sobre envelliment. 
Data: De maig a octubre de 2017 
 
Nom:  Congreso de Promoción de la Salud. Activos para la salud comunitaria 

Institució:  Alianza de Salud Comunitaria i Escuela Andaluza de Salud Pública 
Tipus de col·laboració: 
Membre del comitè científic. Presentació de comunicacions científiques sobre 
pràctiques i experiències en l’àmbit dels actius per a la salut. 
http://www.congresoactivosgrx.es/ 
Dates: 25 i 26 de maig de 2017 
Lloc: Granada 
 

Nom:  
Asamblea General de la Red Iberoamericana de Universidades 
Promotoras de la Salud 

Institució:  RIUPS. Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud 

Tipus de col·laboració: 

http://www.congresoactivosgrx.es/
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Participació com a membre de la xarxa. 
Data: 27 de juny de 2017 
Lloc: Alacant 
 
Nom:  VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud 

Institució:  RIUPS i Universitat d’Alacant 
Tipus de col·laboració: 
Membre del comitè científic. Presentació de la ponència “Universidades Promotoras 
de la Salud, aprender, investigar y vivir en salud” i de dos pòsters. 
Dates: 27 al 29 de juny de 2017 
https://web.ua.es/es/congreso-iupsalud-alicante2017/viii-congreso-iberoamericano-
de-universidades-promotoras-de-la-salud.html 
Lloc: Alacant 
 

Nom:  Reunió de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (USCAT) 

Institució:  Xarxa Catalana d’Universitats Saludables 
Tipus de col·laboració: 
Participació com a membre de la xarxa. 
Data: 2 de novembre de 2017 
Lloc: Manresa 
 

Nom:  Jornades de Nutrició, Gastronomia i Salut 

Institució:  Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l’Àmbit Rural de la UdG 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la jornada impartint una ponència sobre pràctiques a l’entorn de 
l’alimentació saludable. 
Dates: 24 i 25 de novembre de 2017 
Lloc: Sant Feliu de Guíxols 
 

Nom:  VIII Trobada del Programa Atenció Primària Sense Fum. Catalunya sense 
fum...i Girona més! 

Institució:  ASPCAT, Departament de Salut i altres 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la trobada. 
Dates: 23 de novembre de 2017 
Lloc: Girona 
 
 
 

https://web.ua.es/es/congreso-iupsalud-alicante2017/viii-congreso-iberoamericano-de-universidades-promotoras-de-la-salud.html
https://web.ua.es/es/congreso-iupsalud-alicante2017/viii-congreso-iberoamericano-de-universidades-promotoras-de-la-salud.html
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Nom:  Acte de constitució de la Xarxa de Prevenció i Control del Tabaquisme 
de la Regió Sanitària de Girona 

Institució:  Subdirecció regional de Salut Pública a Girona 
Tipus de col·laboració: 
Participació com a membre de la xarxa. 
Data: 23 de novembre de 2017 
Lloc: Girona 
 

Nom:  Asamblea Red Española de Universidades Saludables 

Institució:  REUS 
Tipus de col·laboració: 
Participació com a membre de la xarxa. 
Dates: 30 de novembre de 2017 
Lloc: Madrid 
 

Nom:  Jornada grups d’experts del PAAS 

Institució:  ASPCAT 
Tipus de col·laboració: 
Participació com a expert al grup de treball del Pla integral per a la Promoció de la 
Salut mitjançant l’Activitat física i l’Alimentació saludable. 
Dates: 18 desembre de 2017 
Lloc: Barcelona 
 
 
Altres 

 

Nom:  VIII 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: 3 al 8 d’abril de 2017. 
Lloc: Universitat de Girona 
 
Nom:  Projectes de Dipsalut 

Institució:  Dipsalut, Diputació de Girona 
Tipus de col·laboració: 
Suport en els projectes de promoció de la salut. 
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Publicacions de la Càtedra i dels col·laboradors 

 
Articles en revistes 

 
 
Autora Dolors Juvinyà Canal 

Títol Salud mental, promoción de la salud y salutogénesis 

Revista Revista de enfermería y salud mental (DOI:10.5538/2385-703X.2017.7.3) 

 
Autors Dolors Juvinyà Canal, Carme Bertran Noguer i Rosa Suñer Soler 

Títol 
Alfabetización para la salud, más que información [Health literacy, 
more than information] 

Revista Gaceta Sanitaria (DOI: 10.1016/j.gaceta.2017.07.005) 

 

Autora 
Cristina Iniesta, Manel Santiñà, Rosa Maria Simon, Maria Brianso, 
Anna Ferret, Dolors Juvinyà, Anna Carol Perez, Isabel Ramon i Marisa 
Serra 

Títol 
The action plan to implement the strategic lines of the HPH in the Catalan 
Healthcare organizations 

Revista Clinical Health Promotion, volum 7, Suplement 1 

 
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 llibre The Handbook of Salutogenesis 

Títol capítol Perspectives on Salutogenesis of Scholars Writing in Spanish 

Editorial Springer 

EPUB https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-04600-6 

ISBN 978-3-319-04599-3 

 
 
 
 
 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-04600-6
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Altres publicacions 
 

Títol BepSALUT  

Descripció 

Edició del butlletí electrònic informatiu en Promoció de la Salut.  
Editat en català i castellà. 
Periodicitat quadrimestral.  

- Febrer: monogràfic “30 anys de la Carta d’Ottawa”  
- Juliol: monogràfic “Salutogènesis” 
- Desembre: monogràfic “Objectius de Desenvoupament 

Sostenible ” 
URL www.udg.edu/bepsalut  
 
Títol Fons documental de la Càtedra de Promoció de la Salut.  

Descripció 

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.  Està format per 2866 documents, 256 dels quals són 
en format electrònic. S’han incorporat 30 documents nous, 26 en 
format electrònic i 4 llibres. 

URL http://www.udg.edu/fonsespecialsbiblioteca/PromocioSalut  

 

 

Convenis amb altres organismes 

 
Institucions 
participants 

Universitat de Girona i Dipsalut 

Breu descripció 
del propòsit 
del conveni 

Conveni de col·laboració per al finançament del pla estratègic 2015-
2018 

Data signatura 2 d’abril de 2015 

Abast temporal 31 de desembre de 2018. 

Aporta finançament extern? Sí 
Documents annexos http://www.dipsalut.cat/  
 

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 

http://www.udg.edu/bepsalut
http://www.udg.edu/fonsespecialsbiblioteca/PromocioSalut
http://www.dipsalut.cat/
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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 

Abast temporal Per un període de 10 anys. 

Aporta finançament extern?  no 
Documents annexos  
 
Institucions 
participants 

Universitat de Girona i Fundación EDEX 

Breu descripció 
del propòsit 
del conveni 

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. 

Data signatura 11 abril de 2016 

Abast temporal 2 anys prorrogables. 

Aporta finançament extern? no 
Documents annexos http://escuela.habilidadesparalavida.net/  
 
 
 

http://escuela.habilidadesparalavida.net/
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Ressò extern  

 
 Premsa escrita: 13 

 
Premsa escrita 

 
Mitjà  www.diaridegirona.cat 
Data  02/02/2017 
Títol de 
l’article o escrit  

L’Oncolliga dona el tret de sortida als actes del Dia Mundial del 
Càncer amb una taula rodona a la UdG. 

 
Mitjà  DIARI DE GIRONA 
Data  3/02/2017 
Títol de 
l’article o escrit  

Faran un mapa de recursos per ajudar els malalts de càncer. 

 
Mitjà  comsalut.wordpress.com 
Data  3/05/2017 
Títol de 
l’article o escrit  

III Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut els dies 22 i 23 a 
Girona. 

 
Mitjà  torroella-estartit.cat 
Data  9/05/2017 
Títol de 
l’article o escrit  

Torroella de Montgrí incorporarà la salut pública com a eix 
transversal de la gestió municipal. 

 
Mitjà  www.diba.cat 
Data  06/06/2017 
Títol de 
l’article o escrit  

III Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut. 
 

 
Mitjà  www.prospectaso.com 
Data  13/06/2017 
Títol de 
l’article o escrit  

III Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut. 

 
Mitjà  www.dipsalut.cat  
Data  20/06/2017 
Títol de 
l’article o escrit  

III Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut. 
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Mitjà  salutpublica.gencat.cat 
Data  23/06/2017 
Títol de 
l’article o escrit  

El PINSAP és una eina clau per assumir els reptes de Shanghai 2016. 

 
Mitjà  www.edat3besalu.cat 
Data  27/06/2017 
Títol de 
l’article o escrit  

Participació d’Edat3Besalú al III Simposi Mediterrani de Promoció de 
la Salut. 

 
Mitjà  IUHPE-UIPES Flash Info 
Data  Juny-Juliol 2017 
Títol de 
l’article o escrit  

III Mediterranean Symposium on Health Promotion. 

 
Mitjà  www.diaridegirona.cat 
Data  2/11/2017 
Títol de 
l’article o escrit  

Ajudem a posar en valor la promoció de la salut. 

 
Mitjà  www.dipsalut.cat 
Data  3/11/2017 
Títol de 
l’article o escrit  

Entrevista a Dolors Juvinyà, directora de la Càtedra de Promoció de 
la Salut. 

 
Mitjà  Salutpublica.gencat.cat 
Data  14/12/2017 
Títol de 
l’article o escrit  

Institucions i entitats s’uneixen per lluitar contra el tabaquisme a la 
Regió Sanitària de Girona. 

 
 

Pla d’actuacions de l’any 2018 

 
Activitats de formació 

 
 Col·laboració en la organització de la 27th ETC-PHHP Summer Course. Perugia, 

del 16 de juny al 28 de juliol 2018. 
 Organització de diverses activitats formatives: 
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o Realització d’un curs d’estiu. 
o Disseny d’un 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 2018. 

 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. 

 
Activitats de divulgació: jornades, conferències... 

 
 Commemoració del 10è aniversari de la Càtedra amb les següents activitats: 

• Re disseny del logotip commemoratiu de l’aniversari de la Càtedra. 
• Cicle de converses sobre Promoció de la Salut: 10 anys de la Càtedra de 

Promoció de la Salut els dies 28 de febrer, 18 d’abril, 20 de juny, 19 de 
setembre i 21 de novembre de 2018. 

• Jornada “10 anys de la Càtedra de Promoció de la Salut” prevista de 
realitzar l’últim trimestre del 2018. 

• Presentació del llibre commemoratiu dels 10 anys de la Càtedra. 
 Organització d’activitats formatives de l’àmbit de la promoció de la salut 

vinculades amb experts. 
 Participació en diferents fòrums nacionals i internacionals de l’àmbit de la 

promoció de la salut i la salut pública. 
 Reunió sobre bones pràctiques de la Xarxa HPP Catalunya a l’abril de 2018. 
 Membre del comitè organitzador i científic del III Congreso de Promoción de la 

Salud. Creando Salud col·lectiva: comunidades, entornos, políticas. Barcelona, 
del 23 al 25 de maig de 2018. 

 Membre del comitè organitzador i científic de la 10th IUHPE European 
Conference and International Forum for Health Promotion Research. 
Trondheim (Noruega) del 24 al 26 de setembre de 2018. 

 Membre del comitè científic en llengua espanyola de la 23th IUHPE World 
Conference on Health Promotion “WAIORA: Promoting Planetary Health and 
Sustainable Development for All”. Rotorua (Nova Zelanda) del 7 a l’11 d’abril de 
2019. 

 Organització d’una conferència sobre l’Observatori de Salut Europeu. 
 Seminari sobre la central de resultats de l’Observatori del Sistema de Salut de 

Catalunya. 
 
Projectes editorials 

 
 Edició del “BepSalut”. De periodicitat quadrimestral (gener, maig, setembre) 
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 Edició del número especial del BepSalut “10 anys de la Càtedra de Promoció 
de la Salut”. 

 Edició i publicació d’un llibre centrat en la trajectòria dels 10 anys de la 
Càtedra. 

 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 

 
 Continuïtat dels processos pilot engegats per a l’elaboració de plans municipals 

de salut. 

 Col·laboració amb l’Observatori de Salut. 

 Actualització del model d’indicadors per a l’elaboració i avaluació de plans 
municipals de salut. 

 Impuls de la recerca bibliogràfica sobre promoció de la salut, salutogènesi, 
canvi climàtic, desenvolupament sostenible i salut. 

 Impulsar l’avaluació de la implementació de la Promoció de la Salut als 
hospitals i centres a partir de la nova versió d’indicadors. Grup d’estàndards en 
Promoció de la Salut als hospitals i centres de la Xarxa HPH-Catlaunya. 

 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 

 
 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. 
 Coordinació del Grup de treball salutogènesis en llengua espanyola. 
 Membre del Grup de Treball Global sobre Salutogènesis (GWG-SAL) de la 

IUHPE. 

http://salut.udg.edu/
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 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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