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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 

 
 Activitats de formació: 9 
 Activitats de recerca: 11 
 Altres: 1 

 
Activitats de formació 

 

Nom de l’activitat  “La interseccionalitat a les polítiques públiques”   
Tipus d’activitat Webinar 
Data  23 de febrer 
Durada (en hores)  1 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Organització 

Col·laboradors Dipsalut 
Nombre de participants De la UdG: 10   De fora la UdG: 43 
Breu justificació de l’interès 
de l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra  

El webinar s’ha centrat en com incorporar la 
interseccionalitat a les polítiques públiques. Ha estat 
impartit per Maria Rodó Zárate de la UB i Gerard Coll 
Planes de la UVIC. 

 

Nom de l’activitat 
“Experiències implementació d’estàndards 
promoció de  la salut als hospitals” 

Tipus d’activitat  Webinar  
Data  3 de març 
Durada (en hores)  1 hora 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Co-organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores 

Xarxa HPH Catalunya 

Col·laboradors  Roche 

Nombre de participants  De la UdG: 2    De fora la UdG: 64 
Breu justificació de l’interès de 
l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra:  

Durant el webinar s’han presentat bones pràctiques de 
promoció de la salut impulsades per centres de salut i 
hospitals membres de la xarxa. 

 

Nom de l’activitat 
“Avaluació de bones pràctiques en promoció de la 
salut: La Guia DORS.” 

Tipus d’activitat  Webinar 
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Data  16 de març 
Durada (en hores)  1 hora 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Col·laboradors Dipsalut 

Nombre de participants  De la UdG: 5   De fora la UdG: 56 
Breu justificació de l’interès 
de l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra:  

El webinar ha estat la presentació de la traducció de la 
Guia Dors, per avaluar pràctiques de promoció de la salut, 
feta per la Càtedra de Promoció de la Salut. 

 

Nom de l’activitat 
“Controvèrsies en promoció i educació per a la 
salut” 

Tipus d’activitat  Webinar  
Data  28 d’abril 
Durada (en hores)  1 hora 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Co-organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores 

Xarxa HPH Catalunya 

Col·laboradors  Roche 

Nombre de participants  De la UdG: 2   De fora la UdG: 47 
Breu justificació de l’interès de 
l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra:  

El webinar s’ha centrat en analitzar els aspectes clau per 
a desenvolupar programes de promoció i educació per a 
la salut en els hospitals posant de manifest els reptes. 

 

Nom de l’activitat 
“Reflexions i debats sobre la integració de la 
determinació social de la salut en la formulació 
dels programes de salut” 

Tipus d’activitat  Curs-taller online 
Data  8, 10 i 16 de juny 
Durada (en hores)  8 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Col·laboradors   Dipsalut 

Nombre de participants  De la UdG: 3  De fora la UdG: 22 
Enquestes de satisfacció Sí 
Breu justificació de l’interès de 
l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra:  

El curs s’ha centrat en el marc de les desigualtats socials 
en salut i en les eines i estratègies per incorporar aquest 
enfocament en els programes de salut. Ha estat impartit 
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per la Dra. Orielle Solar, assessora de la OPS/OMS. 

 

Nom de l’activitat 
 “Acció comunitària en salut: actius pel present i el 
futur” 

Tipus d’activitat  Curs d’estiu 
Data  4 i 5 de juliol 
Durada (en hores)  20 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Nombre de participants  De la UdG: 5       De fora la UdG: 38 

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

El curs s’ha centrat en l’acció comunitària en salut posant 
en pràctica diferents estratègies per desenvolupar des de 
l’atenció primària. Ha estat impartit per Mariano Hernán, 
Jara Cubillo, Daniel García i Rafael Cofiño. 

 

Nom de l’activitat 
 “Las habilidades para la vida en el ámbito de la 
salud” 

Tipus d’activitat  Curs taller 
Data  28 octubre 
Durada (en hores)  4 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Nombre de participants  De la UdG: 7       De fora la UdG: 4 

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

El curs ha abordat el marc conceptual de les habilitats per 
a la vida aplicades a l’àmbit de la salut presentant algunes 
eines d’intervenció. Ha estat impartit per Iván Darío 
Chahín, de la Fundación EDEX. 

 
Nom de l’activitat  “Mesura i anàlisi de desigualtats socials en salut” 
Tipus d’activitat  seminari 
Data  2 desembre 
Durada (en hores)  4 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Nombre de participants  De la UdG: 11       De fora la UdG: 13 

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

L’objectiu del curs ha estat presentar les bases 
conceptuals i metodològiques per la mesura i monitoratge 
de les desigualtats en salut. Ha estat impartit pel Dr. Oscar 
Mújica, de la Organització Panamericana de la Salut 
OPS/OMS. 
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Nom de l’activitat 
 “Participació comunitària en salut: aprenent a 
treballar des d’un enfocament participatiu” 

Tipus d’activitat  Curs taller 
Data  12 i 19 de desembre 
Durada (en hores)  4 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Nombre de participants  De la UdG: 5       De fora la UdG: 31 

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

El curs s’ha centrat en donar a conèixer metodologies i 
eines per treballar des de la perspectiva de la participació 
comunitària per aplicar en l’àmbit de la salut. El curs ha 
estat impartit per la Dra. Viola Cassetti. 

 
 
Activitats de recerca  

 
 

Nom:  
Elaboració del protocol de recerca “Recerca sobre formació 
en promoció de la salut i educació per a la salut” 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria 

L’estudi té com a objectiu conèixer i descriure l’oferta formativa sobre promoció de la salut i 
educació per a la salut de l’estat espanyol, i analitzar la situació actual y les necessitats de 
formació en promoció de la salut i educació per a la salut a l’estat espanyol. 

 

Nom:  
Actualització dels motors de recerca de la Càtedra de 
Promoció de la Salut 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria 

Actualització dels motors de recerca sobre temàtiques d’interès per la Càtedra i Dipsalut 
(temàtiques relacionades amb la interseccionalitat i els dissenys d’estudis basats en e-cohorts). 
Els motors de recerca permeten estar actualitzats de les novetats bibliogràfiques de temes de 
promoció de la salut. Es revisen mensualment i es prepara un informe amb les novetats 
bibliogràfiques. 

 

Nom:  
Recerca sobre avaluació de programes d’habilitats per a la 
vida. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria 

Altres entitats co- Dipsalut  
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organitzadores 

Recerca bibliogràfica a les bases de dades ERIC, Scopus, Pubmed i APA PsycNET i Dialnet amb 
l’objectiu d’identificar publicacions científiques sobre experiències i enfocaments metodològics 
de seguiment i avaluació de programes basats en l’enfortiment d’habilitats per a la vida a 
l’entorn escolar. 

 

Nom:  
Impacto de la Covid-19 en los programas de promoción de la 
salud en el trabajo. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria 

Altres entitats co-
organitzadores 

Grup de recerca Salut i Atenció sanitària de la UdG. 

Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral 
(DEPROSEL) del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(INSST). 

Presentació de l’informe final de l’estudi que inclou: revisió de la literatura científica sobre la 
temàtica i presentació dels resultats de l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu de dades obtingudes 
mitjançant un qüestionari i la grups focals. 

 

Nom:  
Anàlisi dels enfocaments “One Health”, “Planetary Health” i 
“EcoHealth”. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria 

 Identificació de les principals definicions dels tres enfocaments holístics de la salut. 

 

Nom:  Anàlisi sobre la ciència ciutadana en els programes de salut. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria 

Elaboració d’un informe que recull la definició del concepte de ciència ciutadà, i els 10 principis 
de bones pràctiques en ciència ciutadana de l’Associació Europea de Ciència Ciutadana (ECSA). 

 

Nom:  
Presentació de la sol·licitud de dades de mortalitat a l’Institut 
Nacional d’Estadística. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria 
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Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut i Observatori de desigualtats socials i de salut de 
Dipsalut. 

Suport a la redacció de la sol·licitud de dades i seguiment del procés de la sol·licitud fins a 
l’obtenció de les dades. 

 

Nom:  
Informe sobre el Programa Copernicus d'Observació de la 
Terra de la Unió Europea. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut i Observatori de desigualtats socials i de salut de 
Dipsalut. 

Elaboració d’un informe sobre les característiques del programa, els satèl·lits participants, i les 
característiques de les diferents missions del programa. L’informe recull quins son els 
avantatges i inconvenients per l’Observatori alhora d’utilitzar les dades potencials del 
programa per a indicadors de contaminació atmosfèrica. 

 

Nom:  Revisió sobre els Centres Col·laboradors de l’OMS. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut 

Elaboració d’un informe sobre admissibilitat i altres criteris per a la designació de centre 
col·laborador de l’OMS, així com les etapes del procés de designació. 

 

Nom:  Recerca sobre la freqüència en què es pregunta una e-cohort. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut  

Recerca bibliogràfica sobre la freqüència en què es formulen preguntes a una e-cohort. 

 

Nom:  
Recerca sobre esperança de vida i autoctonisme des d’una 
perspectiva d’interseccionalitat. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria 
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Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut  

Recerca bibliogràfica sobre metodologies de càlcul de l’esperança de vida segons 
l’autoctonisme des d’una perspectiva d’interseccionalitat. 

 
Altres 

 
 

Nom:  
Informe sobre revistes científiques de l’àmbit de la promoció 
de la salut i la salut ambiental. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria 

Informe que presenta un llistat de les revistes de l’àmbit de la salut pública, la promoció de la 
salut i la salut ambiental que poden ser revistes potencials per a publicar els treballs i resultats 
dels programes de Dipsalut. Aquest llistat inclou també les característiques de la revista així 
com diferents indicadors bibliomètrics per avaluar-ne la seva importància. També, una 
descripció breu dels diferents indicadors bibliomètrics que s’ha tingut en compte per a 
l’elaboració del llistat. 

 

Activitats de continuïtat 

 
Activitats de continuïtat: 13 
 

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

 
Nom:  Xarxa d’Universitats Saludables de Catalunya (USCAT) 
Responsabilitat:  
Membre de la Xarxa d’Universitats Saludables de Catalunya. 
 

Nom: Grup de treball d’Universitats Saludables de la Xarxa Vives 

Responsabilitat: 
Membre del grup 
 
Nom:  Red Española de Universidades Saludables (REUS) 

Responsabilitat:  
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La Càtedra participa en els grups de treball de la xarxa i és vocal. 

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

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

Responsabilitat: 
Membre del consorci i representació de la UdG. 
 
Nom:  Oficina de salut Laboral de la Universitat de Girona 
Responsabilitat:  
Membre de la comissió de salut laboral de la UdG. 
 

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:  Health Promoting Hospitals and Health Services network (HPH) 
Responsabilitat:  
Institució coordinadora de la Regional Network of HPH Catalonia. 
 

Nom: Global Working Group on Salutogenesis de la IUHPE  

Responsabilitat: 
Membre del grup 
 
Nom:  Grupo de Salutogénesis en Lengua Española 
Responsabilitat:  
Coordinació del Grup de treball sobre salutogènesis en llengua espanyola. 
 

Nom: Alianza de Salud Comunitaria (ASC) 

Responsabilitat: 
Membre fundador de l’aliança. Participació a les activitats que s’organitzen. 
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Nom: 
European Training Consortium in Public Health and Health Promotion 
(ETC-PHHP)  

Responsabilitat: 
Membre del consorci com a UdG. Participació a l’ETC Summer Course. 
 

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

 Activitats de formació: 7 
 Activitats de recerca: 7 
 Activitats de divulgació: 10 
 Altres: 1 

 
Activitats de formació 

 
 

Nom: Transcurso 2022 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.  
Dates: 2022 
 

Nom: Curs d’Igualtat de gènere o coeducació per a docents del “Sigues Tu: 
Eines i actius per a la salut” . 

Institució: Dipsalut 
Tipus de col·laboració: 
Des de la càtedra s’ha acreditat la formació. Hi ha participat 19 docents.  
Dates: 2022 
 
Nom: Cursos online sobre tabaquisme, activitat física, i alimentació. 

Institució: Agència de Salut Pública de Catalunya i CAMFIC 
Tipus de col·laboració: 
Des de la Càtedra s’ha fet la gestió per a poder oferir els següents cursos a distància, amb 
reconeixement de crèdits: “Tabaquisme ambiental i salut infantil”, “Intervenció en 
tabaquisme”, “Consell alimentari en la infància i l’adolescència”, “Activitat física i salut” i 
“Abordatge del consum d’alcohol a l’atenció primària” a estudiants de la Facultat d’Infermeria 
de la UdG. Hi han participat 100 estudiants de la Facultat d’Infermeria de la UdG. 
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Nom: Cicle de tallers demostratius per promoure la recerca i la innovació en 
Envelliment Saludable 

Institució: Campus Salut UdG 
Tipus de col·laboració: 
Des de la Càtedra s’ha participat com a ponent en el taller “Promoure la recerca sobre 
estratègies d’implementació i efectivitat d’intervencions per a la promoció de l’envelliment 
saludable” realitzat en format virtual. 
Data: 17 de febrer. 
 
Nom: 30th ETC-PHHP Summer Course “Salutogenesis in Practice” 

Institució: European Training Consortium in Public Health and Health Promotion (ETC-
PHHP) 

Tipus de col·laboració: 
La Càtedra, com a membre del consorci ETC-PHHP, ha col·laborat en la organització del 30è 
curs d’estiu centrat en la salutogenesis. 
Data: 17 a 29 de juliol 
Lloc: València 
 
Nom: Píndola formativa “Voluntariat en salut” 

Institució: Unitat de Compromís Social de la UdG 
Tipus de col·laboració: 
La Càtedra ha dissenyat i participat en la gravació d’una píndola formativa sobre voluntariat en 
salut que formarà part d’un curs dirigit a estudiants de la UdG. 
 
Nom: Cicle de webinars d’educació i salut 2022 

Institució: Càtedra UNESCO Chair Global Health & Education 
Tipus de col·laboració: 
La Càtedra ha participat en el grup organitzador del cicle de webinars en llengua castellana 
promogut des de la Càtedra UNESCO Chair Global Health & Education. 
 
 
Activitats de recerca 

 
 
Nom:  Sistema d’indicadors de l’Observatori. 

Cap de fila:  Observatori de desigualtats socials i de salut. Dipsalut. 

Tipus de col·laboració: 
Participació en els grups de treball i seguiment. 

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

Cap de fila:  International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) 
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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: 
Membre del 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:  Grup de treball per a la Millora en la Formació dels Estudis de Grau 

en Infermeria a Catalunya 

Cap de fila:  Consell Interuniversitari de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 

Tipus de col·laboració: 
Nomenament de la Directora de la Càtedra com a coordinadora del grup. 
 
Nom:  Grup de treball Pla de Salut de Catalunya 

Cap de fila:  Regió Sanitària de Girona 

Tipus de col·laboració: 
La Càtedra participa com a membre en el grup de treball sobre la definició i accions 
estratègiques del Pla de salut de Catalunya per dissenyar un pla de salut territorial. S’ha 
participat en dues sessions online: 24 març i 28 d’abril de 2022. 
 
Nom:  Grup Nuclear Consens Termcat 

Cap de fila:  Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 

Tipus de col·laboració: 
Participació de la Directora de la Càtedra com a experta en el grup de treball que té com a 
objectiu fer un recull de termes relacionats amb l’educació per a la salut i que vol publicar un 
consens de termes de cares al 2023. 
 
Nom:  Grup de treball WHO Planetary Health Action Board 

Cap de fila:  Organització Mundial de la Salut. 

Tipus de col·laboració: 
La Càtedra participa com a membre en el grup que té com a objectiu elaborar una proposta 
sobre “People Planet Health”. S’ha participat en la primera sessió de treball realitzada el 13 
d’octubre de 2022 en format online. 
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Activitats de divulgació: jornades, conferències... 
 

Nom:  III Jornada de Sanitat “Promovem la salut a la formació professional”. 

Institució:  Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de la UdG 
Tipus de col·laboració: 
Conferència marc “Promoció de la Salut”. 
Data: 12 de març 
Lloc: online 
 
Nom:  Acto académico-cultural “Día Internacional de la Enfermería” 

Institució:  Facultad de Salud. Universidad Industrial de Santander, Colòmbia 
Tipus de col·laboració: 
Conferència “Liderazgo de Enfermería en el Máster de Promoción”. 
Data: 12 de maig 
Lloc: online 
 
 
Nom:  24th IUHPE World Conference on Healt Promotion. 

Institució:  IUHPE 
Tipus de col·laboració: 
Membre del Global Management Committee. Presentació d’un pòster, una comunicació oral i 
participació en taules rodones i altres espais. 
Data: 15 a 19 de maig 
Lloc: online 
 
Nom:  II Seminario Internacional de Promoción y Educación para la salud. 

Institució:  Universidad Rey Juan Carlos, Fundadeps, REUPS i RIUPS 
Tipus de col·laboració: 
Participació a l’eix temàtic sobre formació de recursos humans en promocií i educació per a la 
salut amb la ponència “El màster y la Cátedra en Promoción de la salud: sus 15 años en la 
Universidad de Girona”. 
Dates: 18 a 20 de maig 
Lloc: Madrid 
 

Nom:  
III Congreso de la Asociación Brasileña de Prevención y Promoción de la 
Salud (BRAPEP) i III Simposio Internacional de Promoción de la Salud 
(SIPS) 

Institució:  Associaçao Brasileira de Pesquisa em Prevençao e Promoçao de Saúde 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la taula rodona sobre Salutogènesis i ODS. 
Data: 12 al 14 de setembre 
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Lloc: online 

 

Nom:  Sessió “La Promoció de la Salut i la Qualitat Assistencial com a activitats 
transversals i complementàries” 

Institució:  Societat Catalana de Qualitat Assistencial, SCQA 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la 1a sessió dels Dijous de Qualitat sobre la promoció de la salut i la qualitat 
assistencial. 
Data: 29 de setembre 
Lloc: online 
 

Nom:  Conferencia Magistral “Perspectivas para promover la salud” 

Institució:  Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Mèxic) 
Tipus de col·laboració: 
Conferència sobre promoció de la salut. 
Data: 14 d’octubre 
Lloc: online 
 

Nom:  XXXVIII Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial 

Institució:  Sociedad Española de Calidad Asistencial 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la taula rodona sobre noves relacions amb els pacients i ciutadans amb la 
ponència “La alfabetització per a la salut com a determinant de la salut i la seva influència en 
els resultats en salut dels serveis sanitaris”. 
Data: 20 d’octubre 
Lloc: Saragossa 
 
Nom:  II Congreso de Universidades Promotoras de la Salud (IICUPS) 

Institució:  
Red Española de Universidades Promotoras de Salud (REUPS) i 
Universidad de Burgos. 

Tipus de col·laboració: 
Membre del comitè científic i presentació d’un pòster. 
Dates: 2 a 4 de novembre 
Lloc: Burgos 
 

Nom:  Jornades del CODINUCAT, Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de 
Catalunya 

Institució:  Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya 
Tipus de col·laboració: 
Conferència de cloenda “Què és la Salutogènesis i com intervé el Dietista-Nutricionista. 
Data: 19 de novembre 
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Lloc: Girona 

 
 
Altres 

 

Nom:  Projectes de Dipsalut 

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

 

Relació d’activitats d’Internacionalització  

 
 Activitats realitzades: 5 

Nom:  IUHPE: International Union for Health Promotion and Education 

Responsabilitat:  
S’ha gestionat, fins al maig de 2022, la Vicepresidència de Conferències de la IUHPE, que lidera 
la professora Dolors Juvinyà. Elaboració i seguiment del pla de treball / accions associades al 
portfolio i disseny de l’estructura del llibre “70 anys de la IUHPE a través de les seves 
conferències”. 

 
Nom:  24th IUHPE World Conference on Health Promotion 
Tipus de participació 
de la càtedra   

Membre del Global Committee 

Altres entitats co-
organitzadores 

International Union for Health Promotion and Education 
(IUHPE) 

Breu descripció: 
La Càtedra participa com a membre del comitè organitzador mundial de la conferencia que es 
celebrarà del 15 al 19 de maig de 2022 a Montreal.  

 

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

Tipus de participació 
de la càtedra  

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. S’ha participat en la reunió global del grup celebrada del 19 al 20 de 
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setembre a Zurich. 

 
Nom: Cicle de webinars d’educació i salut 2022 

Institució: Càtedra UNESCO Chair Global Health & Education 
Tipus de col·laboració: 
La Càtedra ha participat en el grup organitzador del cicle de webinars en llengua castellana 
promogut des de la Càtedra UNESCO Chair Global Health & Education. 

 
Nom:  Grup de treball WHO Planetary Health Action Board 

Cap de fila:  Organització Mundial de la Salut. 

Tipus de col·laboració: 
La Càtedra participa com a membre en el grup que té com a objectiu elaborar una proposta 
sobre “People Planet Health”. S’ha participat en la primera sessió de treball realitzada el 13 
d’octubre de 2022 en format online. 

 
 

Publicacions de la Càtedra i dels col·laboradors 

 
Llibres   
Editores Grup d’estàndards de promoció de la salut de la Xarxa HPH Catalunya 

Llibre Estàndards per a la Promoció de la Salut en Hospitals i Serveis de Salut 
2020. Traducció al català. 

 
Editores Grup d’estàndards de promoció de la salut de la Xarxa HPH Catalunya 

Llibre Estándares para la Promoción de la Salud en Hospitales y Servicios de 
Salud 2020. Traducción al español. 

 
Contribucions a congressos  

Autors 
Dolors Juvinyà Canal, Carla Casals Alonso, Maribel Arévalo Masero, 
Sílvia Espinal Utgés, Narcís Pou Martí. 

Format Pòster 

Títol Health promotion chair's work in knowledge transfer. 

Congrés 24th IUHPE World Conference on Health Promotion. 

 

Autors 
Dolors Juvinyà Canal, Carla Casals Alonso, Maribel Arévalo Masero, 
Sílvia Espinal Utgés, Narcís Pou Martí. 

Format Comunicació oral 

Títol Health Promotion training strategy in the COVID-19 pandemic. 
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Congrés 24th IUHPE World Conference on Health Promotion. 

 

Autors 
Dolors Juvinyà Canal, Carme Bertran Noguer, Maribel Arévalo 
Masero, Carla Casals Alonso 

Format Pòster 

Títol 

Impacto de la alianza entre la Cátedra de Promoción de la Salud y la 
Agencia de Salud Pública de Cataluña en la formación en tabaquismo a 
estudiantes de Enfermería. 

Congrés II Congreso de Universidades Promotoras de la Salud. 

 
Articles 
Autora Dolors Juvinyà Canal, Carla Casals Alonso  

Títol Promoción de la Salud en tiempos de incertidumbre 

DOI https://doi.org/10.36789/revsanus.vi1.348  

Revista SANUS 

 
Altres publicacions 
Títol BepSALUT  

Descripció 

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

- Abril: monogràfic “Gènere i Salut” 
- Juliol: monogràfic “One Health” 

URL https://bepsalut.com/  
 
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 2977 documents, 411 dels quals són 
en format electrònic. S’han incorporat 30 documents en format 
electrònic. 

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

 

 

https://doi.org/10.36789/revsanus.vi1.348
https://bepsalut.com/
http://www.udg.edu/fonsespecialsbiblioteca/PromocioSalut
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Convenis amb altres organismes 
 
Institucions 
participants 

Universitat de Girona i Dipsalut 

Breu descripció 
del propòsit 
del conveni 

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i Dipsalut per a 
la recerca, la formació, la divulgació i la transferència de coneixements 
en l’àmbit de la salut pública. 

Data signatura 1 d’abril de 2022 

Abast temporal 2 anys prorrogable 

Aporta finançament extern? Sí 
Documents annexos Convenis | Portal de Transparència (dipsalut.cat) 
 
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 
 

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 (prorrogat) 

Aporta finançament extern? no 
 

https://transparencia.dipsalut.cat/gestio-administrativa/convenis?field_conveni_exercici_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2022&field_conveni_trimestre_tid=All&field_conveni_tipus_tid=All&field_conveni_parts_signadores_value=Universitat+Girona
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Institucions 
participants 

Universitat de Girona i Corporación Cooperación y Desarrollo de 
América Latina COYDEAL 

Breu descripció 
del propòsit 
del conveni 

Conveni de col·laboració pel desenvolupament de formació online en 
el marc de la promoció de la salut. 

Data signatura 10 de maig de 2021 

Abast temporal 2025 

Aporta finançament extern? No 
 
Institucions 
participants 

Universitat de Girona i Universidad de Atacama (Chile) 

Breu descripció 
del propòsit 
del conveni 

Conveni de col·laboració per al desenvolupament de formació i 
recerca en l’àmbit de la promoció de la salut. 

Data signatura 26 d’abril de 2021 

Abast temporal 2025 

Aporta finançament extern? No 
 
Institucions 
participants 

Universitat de Girona i Fundación EDEX 

Breu descripció 
del propòsit 
del conveni 

Convenio de colaboración específica entre la Universitat de Girona y la 
Fundación EDEX 

Data signatura 1 de febrer de 2022 

Abast temporal 2026 

Aporta finançament extern? No 
 

Ressò extern  
 
 Premsa escrita: 4 
 Ràdio: 1 

 
 
Premsa escrita 

 
 
Mitjà  Flash Info IUHPE 
Data  Gener 2022 
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Títol de 
l’article o escrit  

Look back on the 11th IUHPE European Conference on Health 
Promotion and the 6th International Conference on Salutogenesis. 

 
Mitjà  Web UdG 
Data  15 de març 
Títol de 
l’article o escrit  

La III Jornada de Sanitat aplega professorat per promoure la salut a 
la FP. 

 
Mitjà  Col·legi Oficial d’Infermeres/rs de Girona 
Data  24 de maig 
Títol de 
l’article o escrit  

Curs “Reflexions i debats sobre la integració de la determinació 
social de la salut en la formulació dels programes de salut”. 

 
Mitjà  Web Agència de salut Pública de Catalunya 
Data  25 de maig 
Títol de 
l’article o escrit  

Curs-Taller “Reflexions i debats sobre la integració de la 
determinació social de la salut en la formulació dels programes de 
salut”. 

 
 
Ràdio 

 
 
Mitjà  Cope Catalunya i Andorra 
Data  11 de febrer 
Títol de 
l’article o escrit  

Entrevista sobre digitalització i salut. 

 

Pla d’actuacions de l’any 2023 

 

Activitats de formació 

 
 Col·laboració en la organització del curs internacional “31th ETC-PHHP Summer 

Course” de l’European Training Consortium Public Health and Health 
Promotion (ETC-PHP) .  

 Organització d’activitats formatives:   
o Curs online sobre salut planetària a càrrec de Josep Maria Antó i Cristina 

O’Callaghan. 19 i 26 d’abril de 2023. 
o Curs sobre redacció de publicacions científiques. 
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o Curs sobre salut comunitària a càrrec de Mariano Hernán, Jara Cubillo, 
Rafa Cofiño i Daniel García. 21 i 22 març de 2023. 

o Curs sobre l’abordatge epidemiològic de les desigualtats en salut a 
càrrec de Pedro Gullón. 

 Acreditació dels cursos “Transcurso” i “Con otros ojos” sobre habilitats per a la 
vida impulsats per la Fundació EDEX.  

 Acreditació del curs “Coeducació i perspectiva de gènere” impulsat per 
Dipsalut.  

 Organització de trobades trimestrals de promoció de la salut per actualitzar 
temes rellevants. 

 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. 

 Col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya per oferir cursos a 
professionals i estudiants de l’àmbit de la salut i l’àmbit social. 

 Formació i assessorament en temes de promoció de la salut i salut comunitària 
a centres d’atenció primària de la demarcació de Girona. 

 
 
 
Activitats de divulgació: jornades, conferències...   

 
 Webinar sobre canvi climàtic i desigualtats en salut: 15 de febrer 2023 
 Webinar sobre ciència ciutadana. 
 Promoure el coneixement del marc conceptual de Dipsalut. 
 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. 
 

Projectes editorials 

 
 Edició del “BepSalut” de periodicitat quadrimestral. 
 Elaborar una News periòdica amb les novetats relacionades amb la promoció 

de la salut. 
 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. 
 

 

http://salut.udg.edu/
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Projectes de recerca 
 

 Impuls de la recerca bibliogràfica sobre promoció de la salut, salutogènesis, 
canvi climàtic, desenvolupament sostenible, alfabetització en salut, 
interseccionalitat, habilitats per a la vida, salut planetària i e-cohorts. 

 Impulsar l’avaluació de la implementació de la Promoció de la Salut als 
hospitals i centres de la Xarxa HPH-Catalunya a partir dels nous estàndards de 
Promoció de la Salut de la Xarxa Internacional 

 Assessorament a Dipsalut.  
 Col·laboració en processos d’avaluació de programes. 
 Participació i treball col·laboratiu amb 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. 

 Col·laboració amb l’Observatori de Desigualtats Socials i de Salut de Dipsalut. 
 Participació i suport en l’evolució dels sistemes d’indicadors de l’Observatori de 

Dipsalut en relació al model 3’S. 
 Acompanyament metodològic en els plans municipals de salut basats en els 

ODS.   
 Assessorar en el procés de creació d’estructures comunitàries. 

 
Internacionalització 

 
 Membre del Global Working Group on Salutogenesis (GWG-SAL) de la IUHPE. 
 Membre del WHO Planetary Health Action Board. 

 
Altres 

 
 Suport al Programa UdG Saludable. 
 Membre de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables USCAT. 
 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). 
 Participació en els diferents grups de treball de la Red Española de 

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

i de STARS de Zurich. 
 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). 
 Membre de la xarxa School for Health in Europe. 
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