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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 2018 

 
 Activitats de formació: 8 
 Projectes de recerca: 11 
 Activitats de divulgació: 6 
 Altres: 2 

 
Activitats de formació 

 
 

Nom de l’activitat 
Sessió Margarita Coll “10 anys de la Càtedra de 
Promoció de la Salut de la UdG” a l’ASPCAT 

Tipus d’activitat  Sessió formativa 
Data  16 de febrer de 2018 
Durada (en hores)  1,5 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores  

Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament 
de Salut. Generalitat de Catalunya. 

Nombre de participants  De la UdG: 2       De fora la UdG: 25 

Enquestes de satisfacció Sí 

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

La sessió s’ha focalitzat en l’abast que té la promoció 
de la salut a l’agenda política mundial i en les 
estratègies per a reorientar els serveis en clau de 
promoció de la salut. 

 
Nom de l’activitat Curs “Salut Espiritual. Ciència i Consciència” 
Tipus d’activitat  Curs 
Data  12 i 13 d’abril de 2018 
Durada (en hores)  12 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Col·laboradora 

Entitat organitzadora Dipsalut 

Col·laboradors   - 

Nombre de participants   De la UdG: 5        De fora la UdG: 79 

Enquestes de satisfacció - 

Breu justificació de l’interès de 
l’activitat en relació als 

El curs s’ha centrat en l’abordatge dels aspectes 
espirituals des de l’àmbit personal i professional i 
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objectius de la càtedra:  com promoure la salut espiritual. 
 

Nom de l’activitat 
Sessions “Què és la Promoció de la Salut” dirigides 
a farmacèutics i farmacèutiques 

Tipus d’activitat  Sessió formativa 

Data  
28 de maig de 2018 (Olot); 4 de juny de 2018 
(Figueres); 11 de juny de 2018 (Girona);  

Durada (en hores)  2 hores per sessió (6 hores en total) 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores  

Col·legi de Farmacèutics de Girona 

Nombre de participants  De fora la UdG: 75 (en total) 

Enquestes de satisfacció Sí 

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

La sessió s’ha centrat en donar a conèixer les 
tendències actuals en promoció de la salut i en 
presentar estratègies per a desenvolupar accions de 
promoció de la salut a les farmàcies. 

 

Nom de l’activitat 
Curs d’estiu “Difusió i implementació en Promoció 
de la Salut” 

Tipus d’activitat  Curs 
Data  16 i 17 de juliol de 2018 
Durada (en hores)  9 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores  

- 

Col·laboradors   
UTHealth i Center for Health Promotion de la 
University of Texas 

Nombre de participants   De la UdG: 5  De fora la UdG: 26 

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

Durant el curs s’han introduït els aspectes bàsics de 
la difusió i implementació en promoció de la salut i 
s’han facilitat eines per a impulsar aquest 
enfocament en la recerca en promoció de la salut. 

 
Nom de l’activitat Sessió “Regional Approaches in Catalunya” 

Tipus d’activitat  
Sessió de formació al 27th ETC summer course, dins 
del Simposi Conxa Colomer. 
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Data  16 de juliol de 2018 
Durada (en hores)  1 hora 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores  

European Training Consortium in Public Health and 
Health Promotion (ETC-PHHP) i Experimental 
Center for Health Promotion and Education of 
Perugia. 

Col·laboradors   - 

Nombre de participants   De la UdG: 2    De fora la UdG: 35 

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

La sessió es va focalitzar en presentar les 
estratègies i polítiques en matèria de salut i 
promoció de la salut impulsades des de diferents 
organismes de Catalunya. 

 
Nom de l’activitat Sessió “Fonaments en promoció de la salut” 

Tipus d’activitat  
Sessió de formació realitzada en el Màster 
Universitari en Promoció de la Salut de la UdG 

Data  18 i 19 d’octubre de 2018 
Durada (en hores)  12 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores  

- 

Col·laboradors   
Màster Universitari en Promoció de la Salut de la 
UdG i Facultat d’Infermeria de la UdG 

Nombre de participants   De la UdG: 20    De fora la UdG: 2 

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

La sessió de formació, a càrrec de la Dra. Amelia 
Fernández, es va realitzar en el marc de 
l’assignatura “Fonaments en Promoció de la Salut” 
del Màster Universitari en Promoció de la Salut . 

 

Nom de l’activitat 
Formació sobre identificació i anàlisi d’actius en 
salut 

Tipus d’activitat  Sessió de formació 
Data  2018 
Durada (en hores)  6,5 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Col·laboradora 

Entitat organitzadora Dipsalut 
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Altres col·laboradors   
Ajuntament d’Arbúcies, Ajuntament de Torroella de 
Montgrí i Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 

Nombre de participants   De fora la UdG: 14 
Breu justificació de l’interès de 
l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra:  

Sessions de formació dirigides a tècnics i tècniques 
de salut dels municipis centrades en la metodologia 
d’identificació d’actius en salut.- 

 

Nom de l’activitat 
Formació sobre elaboració i anàlisi de visualització 
de polítiques de salut 

Tipus d’activitat  Sessió de formació 
Data  2018 
Durada (en hores)  5,5 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Col·laboradora 

Entitat organitzadora Dipsalut 

Altres col·laboradors 
Ajuntament d’Arbúcies, Ajuntament de Torroella de 
Montgrí i Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 

Nombre de participants   De fora la UdG: 13 

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

Sessions de formació dirigides a tècnics i tècniques 
de salut dels municipis centrades en l’elaboració i 
anàlisi de visualització de polítiques de salut, i 
contextualització amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de la ONU. 

 
 
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) 
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Tipus de participació 
de la càtedra   

Coordinadora del node català de participació al projecte 
AdaptA GPS. 

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. Durant el 2018 s’ha realitzat la tasca 5 de revisió de l’esborrany final de la Guia 
en llengua espanyola. 

 

Nom:  
Identificació de formació sobre participació comunitària a les 
Comunitats Autònomes de l’Estat Espanyol. (Projecte AdaptA 
GPS) 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Coordinadora de l’estudi. 

Altres entitats co-
organitzadores 

- 

Breu descripció: 
La Càtedra ha liderat i coordinat aquest estudi que esdevindrà un producte del 
Projecte AdaptA GPS i s’ha desenvolupat a través de 6 trobades virtuals amb els 
membres de l’equip investigador, les dates: 04/05, 20/06, 11/07, 17/09, 02/10, 05/11. 

 

Nom:  
Recerca bibliogràfica sobre salutogènesis en llengua 
espanyola. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria. 

Altres entitats co-
organitzadores 

- 

Breu descripció: 
La Càtedra lidera l’estudi de la publicació científica sobre salutogènesis publicada en 
llengua espanyola. Aquest estudi forma part del Grupo sobre Salutogenesis en Lengua 
espanyola.  

 

Nom:  
Cerca d’experiències d’adaptació al canvi climàtic a escala 
local. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut. 
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Breu descripció: 
La Càtedra ha elaborat un informe de la recerca a nivell global d’experiències 
d’adaptació al canvi climàtic a escala local. 

 

Nom:  
Processos pilot per a l’elaboració de Plans Municipals de 
Salut, Benestar i Desenvolupament Sostenible. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Coordinació i seguiment. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut 

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.  

 

Nom:  
El mapeig d’actius en salut com a eina de diagnosi per 
l’elaboració de Plans Municipals de Salut, Benestar i 
Desenvolupament Sostenible. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Treball de camp. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut. 

Adaptació de la metodologia de mapeig d’actius en salut amb l’objectiu que els 
resultats permetin un anàlisi més acurat i útil per la presa de decisions, quelcom que 
treballem amb profunditat en l’oportunitat que ens brinda l’elaboració de la diagnosi 
dels Plans Municipals de Salut, Benestar i Desenvolupament Sostenible.   

 

Nom:  
Identificació dels Objectius de de Desenvolupament 
Sostenible en el marc dels plans, projectes o programes 
municipals. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Treball de camp. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut. 

Anàlisi de com encaixen els ODS en uns municipis que fins el moment no s’havia 
plantejat treballar-los, detectar els biaixos existents entre el plantejament de la ONU i 
la realitat del món local i entendre de quina manera es podrien complementar. 
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Nom:  
Diagnosi en el marc del Pla Municipal de Salut, Benestar i 
Desenvolupament Sostenible (PMSBDS) de l’Ajuntament 
d’Arbúcies. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Coordinació. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut. 

Realització de sessions de treball amb tècnics del municipi per avançar en l’elaboració i 
la redacció del Pla Municipal de Salut i sessions de diagnosi amb agents i col·lectius per 
a l’elaboració de la diagnosi del mateix pla. S’hi han invertit un total de 20,5 hores i hi 
han participat 153 persones. 
 

Nom:  
Diagnosi en el marc del Pla Municipal de Salut, Benestar i 
Desenvolupament Sostenible (PMSBDS) de l’Ajuntament de 
Torroella de Montgrí. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Coordinació. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut. 

Realització de sessions de treball amb tècnics del municipi per avançar en l’elaboració i 
la redacció del Pla Municipal de Salut i sessions de diagnosi amb agents i col·lectius per 
a l’elaboració de la diagnosi del mateix pla. S’hi han invertit un total de 26 hores i hi 
han participat 405 persones. 
 

Nom:  
Diagnosi en el marc del Pla Municipal de Salut, Benestar i 
Desenvolupament Sostenible (PMSBDS) de l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Coordinació. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut. 

Realització de sessions de treball amb tècnics del municipi per avançar en l’elaboració i 
la redacció del Pla Municipal de Salut i sessions de diagnosi amb agents i col·lectius per 
a l’elaboració de la diagnosi del mateix pla. S’hi han invertit un total de 6,5 hores i hi 
han participat 9 persones. 
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Activitats de divulgació: jornades, conferències... 
 

 
Nom de l’activitat Commemoració dels 10 anys de la Càtedra de 

Promoció de la Salut 
Tipus d’activitat Disseny, planificació i execució. 
Data  2018 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Organització 

Altres entitats co-
organitzadores  

Dipsalut i Universitat de Girona 

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

Planificació, disseny i execució del calendari d’actes i 
accions per a la commemoració dels 10 anys de la 
Càtedra de Promoció de la Salut.  
Redisseny del logotip de la Càtedra en motius dels 10 
anys i edició d’un vídeo de promoció de la Càtedra, 
entre d’altres materials. 

 
Nom de l’activitat Conferència “Barrio, vida cotidiana y cuidados” 
Tipus d’activitat Conferència 
Data  9 de març de 2018 
Durada (en hores)  2 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Organització 

Altres entitats co-
organitzadores  

Facultat d’Infermeria i Facultat de Medicina 

Col·laboradors  - 

Nombre de participants  De la UdG: 50  De fora la UdG: 10 
Breu justificació de l’interès 
de l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra  

Conferència a càrrec de Javier Segura centrada en els 
àmbits d’anàlisi i d’intervenció de la salut comunitària 
des dels determinants socials de la salut. 

 
Nom de l’activitat Salut com a dret 
Tipus d’activitat Conversa. Cicle de Converses sobre promoció de la 

salut 
Data  14 de març de 2018 
Durada (en hores)  2 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Organització 
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Altres entitats co-
organitzadores  

- 

Col·laboradors  Dipsalut i Projecte europeu Prospectsaso (Interreg-
Poctefa).  

Nombre de participants  De la UdG: 9  De fora la UdG: 18 
Breu justificació de l’interès 
de l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra  

Conversa centrada en la salut com a dret amb la 
participació de la Lucía Sanjuán, doctora en 
antropologia social i cultural de la UB, i conduïda per 
Josep Puigbó, periodista. Vídeo disponible a  
http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/5079 

 
Nom de l’activitat Salut al llarg de la vida 
Tipus d’activitat Conversa. Cicle de converses sobre promoció de la 

salut 
Data  17 abril de 2018 
Durada (en hores)  2 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Organització 

Col·laboradors  Dipsalut i Facultat d’Infermeria de la UdG 

Nombre de participants  De la UdG: 12   De fora la UdG: 15 
Breu justificació de l’interès 
de l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra  

Conversa centrada en aspectes clau per a mantenir 
una bona salut al llarg de la vida amb la participació 
de Manuel Sans, doctor en medicina i cirurgia i 
professor de la UB, i conduïda per Ester Bertran, 
periodista. Vídeo disponible a 
http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/5115 

 
Nom de l’activitat Moda, consum i salut 
Tipus d’activitat Conversa. Cicle de converses sobre promoció de la 

salut 
Data  19 de setembre de 2018 
Durada (en hores)  2 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Organització 

Col·laboradors  Dipsalut  

Nombre de participants  De la UdG: 25   De fora la UdG: 20 
Breu justificació de l’interès 
de l’activitat en relació als 

Conversa centrada en la moda i el consum i els seus 
efectes sobre la nostra salut amb la participació de 

http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/5079
http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/5115
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objectius de la càtedra  Sara Bujalance, directora de la Fundació Imatge i 
Autoestima, i conduïda per Arcadi Oliveres. Vídeo 
disponible a 
http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/5342 

 
Nom de l’activitat Dones, homes i salut 
Tipus d’activitat Conversa. Cicle de converses sobre promoció de la 

salut 
Data  17 d’octubre de 2018 
Durada (en hores)  2 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Organització 

Col·laboradors  Dipsalut  

Nombre de participants  De la UdG: 25   De fora la UdG: 30 
Breu justificació de l’interès 
de l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra  

Conversa centrada en les diferències de salut entre 
homes i dones amb la participació de Carme Valls, 
directora del programa Dona, salut i qualitat de vida 
del CAPS, i conduïda per Josep Maria Fonalleras, 
escriptor. Vídeo disponible a 
http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/5377 

 
Altres 

 
 
Nom de l’activitat Col·laboració amb la Federació Catalana de 

Voluntariat Social a Girona 
Tipus d’activitat Assessorament 
Data  9 d’octubre de 2018 
Durada (en hores)  4 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Assessorament 

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

Col·laboració amb la FCVS per a assessorar a l’entitat 
en temes de salut per a desenvolupar una jornada 
sobre l’atenció centrada en la persona i valorar altres 
oportunitats de col·laboració. 

 
Nom de l’activitat Mendeley i motors de recerca de la Càtedra de 

Promoció de la Salut 

http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/5342
http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/5377
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Tipus d’activitat Recerca bibliogràfica 
Data  2018 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Coordinació, disseny i actualització 

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

Manteniment del Mendeley i disseny i implementació 
dels motors de recerca sobre salutogènesis, habilitats 
per a la vida i alfabetització per a la salut. 

 
 

Activitats de continuïtat 

 
Activitats de continuïtat: 14 
 

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. 

 

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:  
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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. 
 

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

Responsabilitat: 
Membre del consorci com a UdG. 
 

Nom: Global Working Group on Salutogenesis de la IUHPE  

Responsabilitat: 
Membre del grup 
 

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

Responsabilitat: 
Membre del grup 
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Relació d’activitats on s’ha participat com a col·laborador o donat suport 
durant l’any 2018 

 
 Activitats de formació: 2 
 Projectes de recerca: 5 
 Activitats de divulgació: 19 
 Altres: 2 

 
Activitats de formació 

 
 

Nom: Transcurso 2018 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: 2018 
 
Nom: 27th ETC-PHHP Summer Course 2018 

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 el 
desenvolupament de salut al llarg de la vida celebrada a Perugia. 
Dates: del 15 al 27 de juliol de 2018   Enllaç: 
https://etcsummerschool.wordpress.com/previous-courses/summer-course-2018-
perugia/ 

Projectes de recerca 
 

 

Nom:  
Comitè científic 10th IUHPE European Conference and International 
Forum on Health Promotion Research 

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

https://etcsummerschool.wordpress.com/previous-courses/summer-course-2018-perugia/
https://etcsummerschool.wordpress.com/previous-courses/summer-course-2018-perugia/
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Tipus de col·laboració: 
Participació com a membre del comitè científic de la 10th IUHPE European 
Conference celebrada a Trondheim (Noruega) del 24 al 26 de setembre de 2018. 

 
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 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. 

 

Nom:  Comitè científic de la V Jornada de la Xarxa HPH Catalunya 

Cap de fila:  Xarxa HPH Catalunya 

Tipus de col·laboració: 
Participació com a membre del comitè científic de la jornada que es celebrarà a 
Barcelona el 17 de maig del 2019. 

Activitats de divulgació: jornades, conferències... 
 

 
Nom:  Trobada projecte AdaptA GPS 

Institució:  Direcció General de Salut Pública – Generalitat de la Comunitat 
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Valenciana 

Tipus de col·laboració: 
Participació a la trobada de tots els nodes participants al projecte AdaptA GPS. 
Dates: 18 de gener de 2018 
Lloc: València 
 
Nom:  IV Jornada biennal de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables  

Institució:  Xarxa USCAT 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la jornada i presentació de la comunicació oral “La Càtedra de Promoció 
de la Salut: 10 anys treballant amb universitats saludables”. 
Data: 1 de març de 2018 
Lloc: Barcelona 
 

Nom:  XIV Congrés AIFiCC “Catalunya batega” 

Institució:  Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la jornada i a la Taula rodona sobre Atenció centrada en la persona: 
treballant per les persones, mirant per la societat. 
Data: 18 i 19 d’abril de 2018 
Lloc: Tarragona 
 
Nom:  2a Jornada de Bones Pràctiques Xarxa HPH Catalunya 

Institució:  Xarxa HPH Catalunya 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la jornada i ponència “Un cop d’ull als centres en relació als Standards 
internacionals en Promoció de la Salut” 
Dates: 20 d’abril de 2018 
Lloc: Barcelona 
 

Nom:  Fòrum Vives d’Universitats Saludables 

Institució:  Xarxa Vives i Xarxa USCAT 
Tipus de col·laboració: 
Participació com a membre. 
Data: 3 de maig de 2018 
Lloc: Barcelona 
 

Nom:  I Reunió de la Xarxa de Tabac de la Regió Sanitària de Girona 

Institució:  Agència de Salut Pública de Catalunya. Sub-direcció Regional a Girona 
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Tipus de col·laboració: 
Participació com a membre de la Xarxa. 
Data: 3 de maig de 2018 
Lloc: Girona 
 
Nom:  III Jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya 

Institució:  Consell Consultiu de Pacients de Catalunya i Regió Sanitària de Girona 
Tipus de col·laboració: 
Participació de la jornada. 
Dates: 18 de maig de 2018 
Lloc: Girona 
 
Nom:  II Congrés Recerkids 

Institució:  
Generalitat de Catalunya, Universitat de Girona, Parc Científic i Tecnològic 
de la UdG i Eduxarxa 

Tipus de col·laboració: 
Disseny i conducció del taller “Saps què és la salut?” dirigit a alumnes de 5è i 6è de 
primària. 
Dates: 4 de juny de 2018 
Lloc: Girona 
 

Nom:  Els ODS a l’àmbit local. Diàlegs del Consell 

Institució:  Consell de relacions laborals de Catalunya del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 

Tipus de col·laboració: 
Participació a la jornada a la taula “Presentació dels desafiaments i oportunitats que està 
suposant la implementació dels ODS, detecció de debilitats i exposició de bones pràctiques”. 
Data: 7 de juny de 2018 
Lloc: Barcelona 
 

Nom:  26th International Conference on Health Promoting Hospitals and 
Health Services 

Institució:  International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la jornada i presentació de: sessions orals “Brand Strategy: Reinforcing 
the HPH Catalunya Network” i “Developing a working group to implement HPH 
Standards”; moderació de la sessió oral “Promoting a healthy lifestyle in the 
community”, i dels pòsters “The level of health literacy in parents of 0-4 year-old 
children” i “Breakthrough cancer pain: characteristics, management and impact on 
the quality of life of hospitalized patients”. 
Data: 6 al 8 de juny de 2018 
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Lloc: Bologna 

 

Nom:  10th IUHPE European Conference and International Forum for Health 
Promotion Research 

Institució:  IUHPE 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la conferència i presentació de: sessions orals “Health Literacy in 
populations: the Catalan experience” i “The contribution of the Health Promotion 
Chair in the period 2008-2018”; pòsters electrònics “Relation of the carer’s sense of 
coherence and reduction of costs of care dementia”, “Health Promotion Development 
in Catalan Universities”, “Implementation the strategic lines of Health Promotion 
Hospitals in the Catalan Network” i “Health Promotion Development in Catalan 
Universities”; coorganització del “Symposium Salutogenesis” i del “Workshop. 
European Training Consortium Public Health Promotion: ETC”. 

Dates: 24 al 26 de setembre de 2018 
Lloc: Trondheim (Noruega) 
 

Nom:  Sessió de treball sobre promoció de la salut 

Institució:  Universidad de Huelva 
Tipus de col·laboració: 
Assessorament. 
Dates: 15 de novembre de 2018 
Lloc: Huelva 
 

Nom:  I Congreso de Universidades Promotoras de Salud  

Institució:  Re Española de Universidades Saludables REUS 
Tipus de col·laboració: 
Participació al congrés i presentació dels pòsters “Doce años de trayectoria de la 
Universidad de Girona como universidad promotora de salud” i “Contribución de la 
Cátedra de Promoción de la Salud de la Universidad de Girona en el periodo 2008-
2018, i del pòster electrònic “Estilo de vida promotor de salud y sentido de coherencia 
en adultos jóvenes universitarios”. 
Dates: 7 al 9 de novembre de 2018 
Lloc: Palma de Mallorca 
 

Nom:  I Taller Fòrum Vives d’Universitats Saludables de la Xarxa Vives 

Institució:  Xarxa Vives 
Tipus de col·laboració: 
Participació al taller com a membre del grup de treball d’universitats saludables de la 
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Xarxa Vives. 
Dates: 14 de novembre de 2018 
Lloc: València 
 

Nom:  II Jornada Entorn urbà i salut 

Institució:  Diputació de Barcelona 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la jornada. 
Dates: 14 de novembre de 2018 
Lloc: Barcelona 
 

Nom:  Taula de Salut de l’Ajuntament de Girona 

Institució:  Ajuntament de Girona 
Tipus de col·laboració: 
Participació com a membre de la taula a la primera reunió. 
Dates: 15 de novembre de 2018 
Lloc: Girona 
 

Nom:  Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de la Salut Pública a Girona 

Institució:  Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i Delegació del 
Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona. 

Tipus de col·laboració: 
Participació com a membre. 
Dates: 27 de novembre de 2018 
Lloc: Girona 
 

Nom:  Poblaciones sanes, personas sanas 

Institució:  Observatorio de Salud en Asturias, Escuela Andaluza de Salud Pública y D-
ESPACIO 

Tipus de col·laboració: 
Participació a les sessions de treball. 
Dates: 27 i 28 de novembre de 2018 
Lloc: Oviedo 
 

Nom:  Seminario “Ètica y Promoción de la Salud. Libertad –paternalismo” 

Institució:  Fundació Víctor Grífols i Lucas i SESPAS 
Tipus de col·laboració: 
Participació al seminari. 
Dates: 11 de desembre de 2018 
Lloc: Barcelona 
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Altres 
 

Nom:  Projectes de Dipsalut 

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

  
Nom:  Pòster “Els beneficis de nedar al mar” 

Institució:  Vies Braves, Dipsalut i Càtedra de Promoció de la Salut 
Tipus de col·laboració: 
Participació en l’elaboració del pòster que té com a objectiu difondre els beneficis de 
nedar al mar i promoure les vies braves. 

 

Relació d’activitats d’Internacionalització realitzades durant l’any 2018 

 
 Activitats realitzades: 7 

Nom de l’activitat Sessió de treball amb la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) 

Tipus d’activitat Sessió de treball 
Data  2 de març de 2018 
Durada (en hores)  2 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Organització 

Altres entitats co-
organitzadores  

Dipsalut 

Col·laboradors  - 

Nombre de participants  De la UdG: 1  De fora la UdG: 2 
Breu justificació de l’interès 
de l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra  

Sessió de treball amb el Dr. Raúl Castellanos de la 
Organización Panamericana de la Salud per presentar 
la Càtedra de Promoció de la Salut i trobar sinergies i 
possibles col·laboracions. La sessió s’ha realitzat a 
Girona. 

 

Nom de l’activitat Intercanvi amb la Universidad de Concepción, Xile 
Tipus d’activitat Visita i estada 
Data  7 de maig a 27 de juliol de 2018 (3 mesos) 
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Durada (en hores)  - 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Acollida, assessorament i intercanvi 

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

La Càtedra ha rebut la visita de la Dra. Blanca Escobar 
de la Universitat de Concepción, Chile, que ha 
realitzat una estada amb l’objectiu d’ aprofundir en 
temes de salutogènesis i promoció de la salut 
aprofitant l’expertesa de la Càtedra en aquest àmbit. 

 
Nom de l’activitat Sessió de treball sobre la promoció de la salut als 

centres d’ensenyament de secundària 
Tipus d’activitat Sessió de treball 
Data  25 de juny de 2018 
Durada (en hores)  2 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Organització 

Altres entitats co-
organitzadores  

Dipsalut 

Col·laboradors  - 

Nombre de participants  De la UdG: 1  De fora la UdG: 4 
Breu justificació de l’interès 
de l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra  

Sessió de treball amb el Dr. Goof Buijs, Manager a 
UNESCO Chair Global Health & Education i consultor 
de SHE (Shools for Healht in Europe) i Mikel Echeita 
Blanco, cap del Departament d'Educació Física de l'IES 
Muriedas (Cantàbria) i Membre del She Board amb 
qui es va parlar sobre les estratègies per a impulsar i 
implementar accions de promoció de la salut en 
l’àmbit de l’educació formal. 

 
Nom:  Reunió del GWG on Salutogenesis  

Institució:  IUHPE 
Tipus de col·laboració: 
Participació com a membre del grup mundial sobre salutogenesis de la IUHPE. 
Data: 27 de setembre de 2018 
Lloc: Trondheim (Noruega) 

 
Nom de l’activitat Intercanvi amb la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos, Mèxic  
Tipus d’activitat Visita i estada 
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Data  21 d’octubre a 10 de novembre de 2018 (3 setmanes) 
Durada (en hores)  - 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Acollida, assessorament i intercanvi 

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

La Càtedra ha rebut la visita del professor Fernando 
Melgoza de la Universitat Autànoma de l’Estat de 
Morelo, Mèxic, que ha realitzat una estada per 
conèixer el treball que es fa des de la Càtedra i el 
procés per incorporar la promoció de la salut a la 
universitat. 

 
Nom de l’activitat Visita de la Nothern East University de Noruega 
Tipus d’activitat Visita i sessió de treball 
Data  30 de novembre de 2018 
Durada (en hores)  - 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Acollida i intercanvi 

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

La Càtedra ha rebut la visita d’un grup de professores 
de la Nothern East University, Noruega, amb 
l’objectiu de conèixer el treball en matèria de 
promoció de la salut que s’impulsa des de la Càtedra. 

 

Nom:  
Revisió de la normativa dels Centres Col·laboradors de la 
OMS 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut. 

Revisió de la normativa relacionada amb el procés de creació d’un centre col·laborador 
de la OMS. 

 

Publicacions de la Càtedra i dels col·laboradors 

 
Contribucions a congressos  

 
 
Autora Dolors Juvinyà Canal et al. 

Títol Sessions orals i pòsters 
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Llibre 

Implementing Health Promotion in the Life Course-User Involvement 
in Practice and Research. Programme and abstracts. 
10th IUHPE European Conference and International Forum for Health 
Promotion Research. 

ISBN 
978-82-93158-42-4 (ISBN Print) 
978-82-93158-43-1 (ISBN Digital) 

 
Autora Dolors Juvinyà Canal et al. 

Títol Pòsters 

Llibre 

Health Promotion strategies to achieve reorientation of health 
services: evidence –based policies and practices. Abstract Book. 
26th International Conference on Health Promoting Hospitals & Health 
Services. 

URL 
https://www.hphconferences.org/fileadmin/user_upload/conferences
/Bologna2018/Abstractbook_2018_Bologna.pdf 

 
Autora Dolors Juvinyà Canal et al. 

Títol Pòsters 

Llibre 
Libro de resúmenes. I Congreso de Universidades Promotoras de la 
Salud. 

URL 
http://congresounisalud2018.es/18527/detail/i-congreso-de-
universidades-promotoras-de-salud.html 

 
Llibres 

 
 

Títol 

Xangai 2016 als països mediterranis : Nous reptes per a la promoció 
de la salut. Shanghái2016 en los países mediterráneos: Nuevos retos 
para la promoción de la salud. Shanghai 2016 in the mediterranean 
countries : New challenges in health promotion 

Descripció 
Llibre del III Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut, celebrat el 
juny de 2017.  

URL 
https://www.documentauniversitaria.com/producte/xangai-2016-als-
pasos-mediterranis-xangai-2016-en-los-pases-mediterrneos-sanghai-
2016-in-the-mediterranean-countries/  

 

Títol 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: Mejorando la salud y el bienestar y 
reduciendo las desigualdades en salud 

Descripció Guía adaptada de la Guía NICE NG44: «Community engagement: 

https://www.hphconferences.org/fileadmin/user_upload/conferences/Bologna2018/Abstractbook_2018_Bologna.pdf
https://www.hphconferences.org/fileadmin/user_upload/conferences/Bologna2018/Abstractbook_2018_Bologna.pdf
http://congresounisalud2018.es/18527/detail/i-congreso-de-universidades-promotoras-de-salud.html
http://congresounisalud2018.es/18527/detail/i-congreso-de-universidades-promotoras-de-salud.html
https://www.documentauniversitaria.com/producte/xangai-2016-als-pasos-mediterranis-xangai-2016-en-los-pases-mediterrneos-sanghai-2016-in-the-mediterranean-countries/
https://www.documentauniversitaria.com/producte/xangai-2016-als-pasos-mediterranis-xangai-2016-en-los-pases-mediterrneos-sanghai-2016-in-the-mediterranean-countries/
https://www.documentauniversitaria.com/producte/xangai-2016-als-pasos-mediterranis-xangai-2016-en-los-pases-mediterrneos-sanghai-2016-in-the-mediterranean-countries/
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improving health and wellbeing and reducing Health inequalities». 
Proyecto AdaptA GPS 

ISBN 978-84-09-06561-5 

URL https://bit.ly/2OLFgt5 

 
Altres publicacions 

 
Títol BepSALUT  

Descripció 

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

- Març: monogràfic “Canvi climàtic i salut”  
- Setembre: monogràfic “10 anys de la Càtedra de Promoció de 

la Salut” 
- Desembre: monogràfic “Salut i Espiritualitat ” 

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 2886 documents, 276 dels quals són 
en format electrònic. S’han incorporat 20 documents en format 
electrònic. 

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 

https://bit.ly/2OLFgt5
http://www.udg.edu/bepsalut
http://www.udg.edu/fonsespecialsbiblioteca/PromocioSalut
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Documents annexos http://www.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 
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/  
 

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 
Documents annexos  

http://www.dipsalut.cat/
http://escuela.habilidadesparalavida.net/
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Ressò extern  

 
 Premsa escrita: 19 

 
Premsa escrita 

 
Mitjà  www.salutpublica.gencat.cat 
Data  16/02/2018 
Títol de 
l’article o escrit  

Deu anys de la Càtedra de promoció de la salut de la Universitat de 
Girona. 

 
Mitjà  Newsletter Dipsalut, nº 128 e-Dipsalut 
Data  22/02/2018 
Títol de 
l’article o escrit  

Converses sobre Promoció de la Salut. 

 
Mitjà  www.cofgi.org 
Data  22/02/2018 
Títol de 
l’article o escrit  

Cicle de converses sobre Promoció de la Salut. Conversa “Salut com 
a dret”. 

 
 
Mitjà  ca.costabrava.org (Agenda) 
Data  Febrer 2018 
Títol de 
l’article o escrit  

Conversa “La salut com a dret humà). 

 
Mitjà  e-Dipsalut 
Data  23/03/2018 
Títol de 
l’article o escrit  

Converses de Promoció de la Salut. 
 

 
Mitjà  www.canviclimatic.gencat.cat 
Data  4/04/2018 
Títol de 
l’article o escrit  

La Càtedra de promoció de la salut de la Universitat de Girona 
publica diversos articles sobre els impactes del canvi climàtic en la 
salut de les persones. 

 
Mitjà  www.cofgi.org 
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Data  9/04/2018 
Títol de 
l’article o escrit  

Cicle de converses sobre Promoció de la Salut. Conversa “Fem salut 
al llarg de la vida”. 

 
Mitjà  www.dipsalut.cat 
Data  16/04/2018 
Títol de 
l’article o escrit  

Salut espiritual i promoció de la salut 

 
Mitjà  DIARI DE GIRONA 
Data  25/04/2018 
Títol de 
l’article o escrit  

L’espiritualitat que sana. 

 
Mitjà  www.udg.edu 
Data  24/05/2018 
Títol de 
l’article o escrit  

Dolors Juvinyà (Càtedra de Promoció de la Salut), premi Carolina 
Meléndez Fernández. 

 
Mitjà  EL GERIÓ DIGITAL 
Data  5/06/2018 
Títol de 
l’article o escrit  

Uns 150 escolars presenten projectes de recerca en l’àmbit de la 
salut al II Congrés Recerkids. 

 
Mitjà  www.diaridegirona.cat 
Data  5/06/2018 
Títol de 
l’article o escrit  

Uns 150 escolars presenten a Girona diferents projectes 
d’investigació sobre la salut. 

 
Mitjà  www.udg.edu 
Data  5/06/2018 
Títol de 
l’article o escrit  

Uns 150 escolars presenten projectes de recerca en l’àmbit de la 
salut al II Congrés Recerkids. 

 
Mitjà  www.udg.edu 
Data  5/06/2018 
Títol de 
l’article o escrit  

La Càtedra de Promoció de la Salut promou una viquimarató en l’any 
del seu desè aniversari. 

 
Mitjà  www.treball.gencat.cat 



 

30 

Data  13/06/2018 
Títol de 
l’article o escrit  

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible a l’àmbit local. 

 
Mitjà  www.esdw.eu 
Data  20/06/2018 
Títol de 
l’article o escrit  

Dialogue session on the sustainable development goals in local 
affairs. 

 
Mitjà  www.diaridegirona.cat 
Data  20/07/2018 
Títol de 
l’article o escrit  

Divulgar els beneficis de nedar al mar de la Costa Brava. 

 
Mitjà  e-Dipsalut 
Data  4/10/2018 
Títol de 
l’article o escrit  

Conversa “Dones, homes i salut”. 

 
Mitjà  Butlletí Dipsalut 
Data  Novembre 2018 
Títol de 
l’article o escrit  

Creant un nou model d’elaboració de plans municipals de salut. 

 
 
Premis i distincions 

 
 
Distinció Premi Carolina Meléndez Fernández a la trajectòria 

professional i humana 
Organisme que l’atorga Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya 

i Balears 
Persona guardonada Dolors Juvinyà Cabal 
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Pla d’actuacions de l’any 2019 

 
Activitats de formació 

 
 Col·laboració en la organització del curs internacional ”28th ETC-PHHP Summer 

Course” de l’European Training Consortium Public Health and Health 
Promotion (ETC-PHP) . Girona, del 14 de juliol al 26 de juliol 2018. 

 Organització de diverses activitats formatives: 
o Sessió de formació sobre investigació qualitativa i salut comunitària a 

càrrec de Viola Casetti. Girona, 10 de gener de 2019. 
o Sessió de formació sobre la gènesis de la salutogenesis a càrrec del 

Prof. Bengt Lindström. Girona, 18 de gener de 2019. 
o Curs sobre alfabetització per a la salut a càrrec de la Dra. Kristine 

Sorensen. Girona, 22 i 23 de gener de 2019. 
o Curs sobre eines informàtiques aplicades a la recerca qualitativa en 

promoció de la salut a càrrec del Dr. Paco Molinero. Girona, 14 de 
gener a 4 de febrer de 2019. 

o Curs sobre la reorientació comunitària dels serveis de salut a càrrec del 
Dr. Javier Segura. Girona, 4 i 5 de febrer de 2019. 

o Curs sobre habilitats per a la vida i Sida organitzat amb EDEX. Girona, 6 
de març de 2019. 

 Acreditació del Transcurso sobre habilitats per la vida impulsat per la Fundació 
EDEX. Gener a desembre 2019. 

 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... 

 
 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. 
 Co organització del V Seminario Internacional sobre habilitades para la vida que 

tindrà lloc a Girona durant el 2019. 
 Visita del Dr. Marco Akerman i realització d’activitats de formació sobre 

polítiques en l’àmbit de la promoció de la salut i la salut pública. 
 Visita del Dr. John Allegrante el 25 de juny de 2019. 
 Reunió sobre bones pràctiques de la Xarxa HPH Catalunya. Barcelona 16 de 

maig de 2019. 
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 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. 

 Simposi internacional sobre objectius de desenvolupament sostenible en la 
governança local de salut 15 de juliol de 2019. 
 

Projectes editorials 

 
 Edició del “BepSalut”. De periodicitat quadrimestral (gener, maig, setembre) 
 Publicació del 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. 
 Edició d’una guia per a l’elaboració dels plans municipals de salut. 

 
Projectes de recerca 

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

de salut. 
 Col·laboració amb l’Observatori de Salut. 
 Revisió i 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, salutogènesis, 

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-Catalunya. 

 Assessorament a Dipsalut.  
 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. 

 Anàlisi de la formació en participació comunitària a l’estat espanyol. 
 Avaluació de les publicacions científiques de Salutogènesis en llengua 

espanyola. 
 
 

Altres 

 
 Suport al Programa UdG Saludable. 
 Membre de la Health Promoting Hospitals and Health Services network. 

http://salut.udg.edu/
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 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. 
 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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