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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 2019 

 
 Activitats de formació: 13 
 Projectes de recerca: 14 
 Activitats de divulgació: 3 
 Altres: 2 

 
Activitats de formació 

 
 

Nom de l’activitat 
Seminari “Avaluació en salut comunitària: què pot 
aportar la investigació qualitativa?” 

Tipus d’activitat  Seminari 
Data  10 de gener de 2019 
Durada (en hores)  3 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Col·laboradors Projecte europeu Prospectsaso 

Nombre de participants  De la UdG: 6       De fora la UdG: 17 

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 conèixer aspectes teòrics i 
pràctics sobre avaluació en salut comunitària i el 
paper que té la investigació qualitativa en l’avaluació  
d’ intervencions de salut comunitària. 

 

Nom de l’activitat 
Curs “Eines informàtiques aplicades a la recerca 
qualitativa en Promoció de la Salut” 

Tipus d’activitat  Curs semi-presencial 
Data  Del 14 de gener al 14 de febrer de 2019 
Durada (en hores)  30 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Col·laboradors   Projecte europeu Prospectsaso 

Nombre de participants   De la UdG: 5  De fora la UdG: 6 
Breu justificació de l’interès de 
l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra:  

Durant el curs s’han donat a conèixer les eines 
informàtiques Atlasti i NVivo i la seva contribució a 
la recerca qualitativa en promoció de la salut. 
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Nom de l’activitat Seminari “Gènesi de la salutogenesis” 
Tipus d’activitat  Seminari 
Data  18 de gener de 2019 
Durada (en hores)  2 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co- 
organitzadores 

Màster Universitari en Promoció de la Salut de la UdG  

Col·laboradors Dipsalut i Projecte europeu Prospectsaso 

Nombre de participants  De la UdG: 15       De fora la UdG: 17 
Breu justificació de l’interès 
de l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra:  

La sessió s’ha centrat en conèixer la gènesi de la 
salutogenesis i aprofundir en el model salutogènic. 

 

Nom de l’activitat 
Curs “Alfabetització per a la salut: què, com i per 
què” 

Tipus d’activitat  Curs 
Data  22 i 23 de gener de 2019 
Durada (en hores)  9 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores  Global Health Literacy Academy 

Nombre de participants   De la UdG: 9    De fora la UdG: 14 

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

El curs s’ha centrat en analitzar el marc conceptual 
de l’alfabetització per a la salut i en facilitar eines 
per aplicar programes d’alfabetització per a la salut 
en diferents entorns. 

 

Nom de l’activitat 
Curs “Reorientació comunitària dels serveis de 
salut” 

Tipus d’activitat  Curs 
Data  4 i 5 de febrer de 2019 
Durada (en hores)  15 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores  

Màster Universitari en Promoció de la Salut de la 
UdG 

Col·laboradors   Projecte europeu Prospectsaso 
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Nombre de participants   De la UdG: 7       De fora la UdG: 10 

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 reflexionar i analitzar què 
comporta un procés de reorientació comunitària 
dels serveis de salut. 

 

Nom de l’activitat 
Taller d’educació afectivo-sexual per a la prevenció 
de la infecció per VIH 

Tipus d’activitat  Taller 
Data  6 de març de 2019 
Durada (en hores)  5 hores  
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores  

Fundación EDEX 

Col·laboradors Dipsalut 
Nombre de participants  De la UdG: 2    De fora la UdG: 20 

Enquestes de satisfacció Sí 

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

El taller s’ha centrat en clarificar els conceptes 
relacionats amb l’educació afectivo-sexual i ha posat 
de manifest la importància de les habilitats per a la 
vida en les intervencions dirigides a joves. 

 

Nom de l’activitat 
Taller “Apoderament i investigació acció 
participativa” 

Tipus d’activitat  Taller 
Data  23 d’abril de 2018 
Durada (en hores)  6 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores  

Dipsalut 

Col·laboradors   
Màster Universitari en Promoció de la Salut de la 
UdG i Projecte europeu Prospectsaso 

Nombre de participants  De la UdG: 8    De fora la UdG: 24 
Enquestes de satisfacció Sí 

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

El taller s’ha centrat en les aportacions d’integrar 
l’apoderament en les accions comunitàries i en 
analitzar les implicacions per a la IAP. 
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objectius de la càtedra:  
 

Nom de l’activitat 
28th ETC-PHHP Summer course 2019 
“Implementing Sustainable Development Goals for 
Healthy Local Governance” 

Tipus d’activitat  Curs d’estiu d’àmbit internacional 
Data  Del 14 al 27 de juliol de 2019 
Durada (en hores)  80 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores 

Facultat d’Infermeria de la UdG i European Training 
Consortium in Public Health and Health Promotion 
(ETCPHHP) 

Col·laboradors   Dipsalut 

Nombre de participants  De la UdG: 2       De fora la UdG: 46 
Enquestes de satisfacció Sí 

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

El curs, d’àmbit internacional compta amb el 
reconeixement de 8 crèdits ECTS i s’ha centrat en el 
marc conceptual i les bones pràctiques relacionades 
amb la implementació dels ODS a nivell local. Hi ha 
participat estudiants de 12 països i el grup de tutors 
ha estat format per docents de 10 universitats 
europees. 

 

Nom de l’activitat 
Field Visit “Development of the Health, Wellbeing 
and Sustainable Development Local Plan” de la  
28th ETC-PHHP Summer course 2019 

Tipus d’activitat  Visita i formació 
Data  19 de juliol de 2019 
Durada (en hores)  5 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores 

European Training Consortium in Public Health and 
Health Promotion (ETCPHHP) i Facultat d’Infermeria 
de la UdG. 

Col·laboradors   Dipsalut i Ajuntament de Torroella de Montgrí. 

Nombre de participants  De la UdG: 2       De fora la UdG: 47 
Enquestes de satisfacció Sí 

Breu justificació de l’interès de Realització d’una visita a Torroella de Montgrí per 
conèixer, en directe, els aprenentatges realitzats 
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l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra:  

durant el procés d’elaboració de la diagnosi del Pla 
Municipal de Salut, Benestar i Desenvolupament 
Sostenible. 

 

Nom de l’activitat 
Curs “Els farmacèutics i les farmacèutiques i la 
promoció de la salut” 

Tipus d’activitat  Curs 
Data  2 i 9 d’octubre de 2019 
Durada (en hores)  5 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores  

Col·legi de Farmacèutics de Girona 

Nombre de participants  De fora la UdG: 10 

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

El curs s’ha centrat en el marc conceptual de la 
promoció de la salut i en presentar eines i 
estratègies per a desenvolupar accions de promoció 
de la salut a les farmàcies. 

 
Nom de l’activitat Taller “Educación para la convivencia” 

Tipus d’activitat  
Taller pre seminari en el marc del V Seminario 
Internacional de Habilidades para la Vida 

Data  15 d’octubre de 2019 
Durada (en hores)  4 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores  

Dipsalut i Fundación EDEX 

Nombre de participants  De fora la UdG: 12 
Enquestes de satisfacció Sí 

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

El taller s’ha centrat en analitzar el marc de les 
habilitats per a la vida facilitant eines per a 
dissenyar i implementar accions per a la 
convivència. 

 
Nom de l’activitat Taller “Educación afectivo-sexual” 

Tipus d’activitat  
Taller pre seminari en el marc del V Seminario 
Internacional de Habilidades para la Vida 

Data  15 d’octubre de 2019 
Durada (en hores)  4 hores 
Tipus de participació de la Organitzadora 
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càtedra   

Altres entitats co-
organitzadores  

Dipsalut i Fundación EDEX 

Nombre de participants  De fora la UdG: 11 
Enquestes de satisfacció Sí 

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

El taller s’ha centrat en facilitar eines i estratègies 
per al disseny de programes d’educació afectivo-
sexual basats en el marc de les habilitats per a la 
vida. 

 
Nom:  Disseny de Sessions de formació per a regidors i regidores. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Coordinació. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut. 

Disseny de dues sessions introductòries i informatives per a regidors i regidores dels 
Ajuntaments de les comarques que de Girona, amb l’objectiu d’introduir-los en els 
principals conceptes, en les seves competències, i iniciar la construcció d’una xarxa de 
regidors en matèria de salut, benestar i desenvolupament sostenible. 
 
Projectes de recerca 

 
 

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 quatre 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 



 

10 

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:  
Anàlisi de l’encaix dels Objectius de de Desenvolupament 
Sostenible en els municipis gironins. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Treball de camp. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut. 

Anàlisi de l’encaix dels ODS (Agenda 2030  de la ONU) en els municipis gironins, en el 
marc de l’elaboració de plans pilot de salut, benestar i desenvolupament sostenible:  
aterratge del model mundial d’ODS a l’escala municipal. Observació sobre el lligam del 
model mundial al context socioeconòmic dels municipis de les comarques de Girona i a 
la tradició de polítiques i actuacions dels seus ajuntaments. 
 

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 
específics per a l’elaboració de la diagnosi del mateix pla. S’hi han invertit un total de 
40 hores i aquest any hi ha participat 83 persones. 
 

Nom:  
Treball de diagnosi i disseny 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, polítics, entitats i col·lectius específics 
del municipi per avançar en l’elaboració i la redacció del Pla Municipal de Salut en la 
seva fase de diagnosi i disseny. S’hi han invertit un total de 65 hores i hi han participat 
32 persones. 
 

Nom:  Diagnosi en el marc del Pla Municipal de Salut, Benestar i 
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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, entitats i col·lectius específics del 
municipi per avançar en l’elaboració de la diagnosi del Pla Municipal de Salut. S’hi han 
invertit un total de 45 hores i hi han participat 140 persones. 
 

Nom:  
Disseny del procés d’elaboració d’una planificació municipal  
sobre Salut, Benestar i Desenvolupament Sostenible a 
l’Ajuntament de Banyoles. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Coordinació. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut. 

Realització de reunions i sessions de treball amb tècnics i polítics pel disseny del procés 
d’elaboració d’una planificació en matèria de salut, benestar i desenvolupament 
sostenible. S’hi han invertit un total de 11 hores i hi han participat 17 persones. 
 

Nom:  
Estàndards en promoció de la salut als hospitals i centres de 
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:  
Estudi de competències en salut d’estudiants de les 
universitats catalanes  

Tipus de participació 
de la càtedra   

Coordinadora del grup de treball d’alfabetització en salut de la 
xarxa d’universitats saludables de Catalunya (Us.cat).   

Altres entitats co-
organitzadores 

Xarxa catalana d’universitats saludables (Us.cat)  

Breu descripció: 
Els objectius d’aquest grup són conèixer el nivell d’alfabetització en salut que tenen els 
i les estudiants de les universitats catalanes al començament i a la finalització dels seus 
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estudis i dissenyar propostes per a la millora de les competències dels estudiants 
universitaris de Catalunya. 

 

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. L’estudi es troba en fase de acceptació per la Revista Panamericana de la 
Salut. 

 

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

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut. 

Breu descripció: 
La Càtedra ha elaborat un informe sobre institucions, plans i estratègies sobre canvi 
climàtic i salut, des de l’Organització de Nacions Unides, OMS, Comissió Europea, i 
Catalunya. 
 

 
Nom:  Cerca sobre parentalitat positiva. 
Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut. 

Breu descripció: 
La Càtedra ha elaborat un informe sobre evidències científiques de dos programes de 
parentalitat positiva: How to talk so kids will listen & listen so kids will talk; Programa-
Guía para el desarrollo de competencias emocionales, educativas y parentales. 

 
Nom:  Cerca sobre escoles promotores de la salut. 

Tipus de participació Autoria. 
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de la càtedra   

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut 

 La Càtedra ha elaborat un informe sobre l’estat de la situació de les escoles 
promotores de la salut i la Schools for Health in Europe (SHE Network). 

 
Nom:  Cerca sobre salutogènesis i estils de vida. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut 

 La Càtedra ha iniciat una recerca sobre salutogenesis i els seus principals constructes, 
que es traduirà en un article científic. 

 
Activitats de divulgació: jornades, conferències... 

 
 

Nom de l’activitat 
“La parentalidad positiva como medida de 
promoción del bienestar infantil” 

Tipus d’activitat  Conferència 
Data  16 de gener de 2019 
Durada (en hores)  2 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co- 
organitzadores 

Dipsalut 

Nombre de participants  De la UdG: 5      De fora la UdG: 7 
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 
competències emocionals, educatives i parentals que 
fomenten el benestar dels infants i joves. 

 

Nom de l’activitat 
Simposi Concha Colomer “Implementing 
Sustainable Development Goals for Healthy Local 
Governance” 

Tipus d’activitat  Simposi 
Data  15 de juliol de 2019 
Durada (en hores)  4 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 
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Altres entitats co-
organitzadores 

European Training Consortium in Public Health and 
Health Promotion (ETCPHHP) i Facultat d’Infermeria 
de la UdG  

Col·laboradors Dipsalut 

Nombre de participants  De la UdG: 9     De fora la UdG: 65 
Breu justificació de l’interès de 
l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra:  

El simposi s’ha centrat en la implementació local 
dels ODS i ha posat de manifest bones pràctiques 
del territori. 

 

Nom de l’activitat 
V Seminario Internacional de Habilidades para la 
Vida. Habilidades para aprender a cuidarnos. 

Tipus d’activitat  Seminari 
Data  16 i 17 d’octubre de 2019 
Durada (en hores)  18 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores  

Dipsalut i Fundación EDEX 

Nombre de participants  De la UdG: 15    De fora la UdG: 105 
Enquestes de satisfacció Sí 
Breu justificació de l’interès de 
l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra:  

El simposi s’ha centrat en la implementació local 
dels ODS i ha posat de manifest bones pràctiques 
del territori. 

 
 
Altres 

 
 
Nom de l’activitat Hospitals i serveis promotors de la salut 
Tipus d’activitat Assessorament 
Data  17 de juny de 2019 
Durada (en hores)  2 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Assessorament 

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

Sessió d’assessorament al servei d’Infermeria de 
l’Hospital d’Olot per a impulsar accions de promoció 
de la salut a l’hospital. 
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Nom de l’activitat Mendeley i motors de recerca de la Càtedra de 
Promoció de la Salut 

Tipus d’activitat Recerca bibliogràfica 
Data  2019 
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, alfabetització per a la salut i canvi 
climàtic i salut. Presentació del Mendeley a 
l’Observatori. 

 
 

Activitats de continuïtat 

 
Activitats de continuïtat: 15 
 

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:  
La Càtedra participa en els grups de treball de la xarxa i exerceix funcions de vocalia.  

 
Nom:  Xarxa Europea Health Promoting Universities (HPU) 
Responsabilitat:  
La Càtedra participa a la xarxa europea Health Promoting Universities. 
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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: 
Consorcio interamericano 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: International Union for Health Promotion and Education (IUHPE)  

Responsabilitat: 
Membre de l’Executive Board, i Vicepresidència de Conferències. 

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. 
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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 2019 

 
 Activitats de formació: 4 
 Projectes de recerca: 7 
 Activitats de divulgació: 16 
 Altres: 4 

 
Activitats de formació 

 
 

Nom: Transcurso 2019 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: 2019 
 
Nom: Cursos on line sobre tabaquisme 

Institució: Agència de Salut Pública de Catalunya 
Tipus de col·laboració: 
Des de la Càtedra s’ha fet la gestió per a poder oferir els cursos a distància, amb 
reconeixement de crèdits, “Tabaquisme passiu en la infància” i “Intervenció en 
tabaquisme” a estudiants de la Facultat d’Infermeria de la UdG. S’han realitzat dues 
edicions de cada curs del 23 d’abril al 14 de juny de 2019, i del 7 d’octubre al 29 de 
novembre de 2019 amb la participació de 200 estudiants. 
 
Nom:  Organització 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 i com a organitzadors de la V Jornada 
celebrada a Barcelona el 17 de maig del 2019. 
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Nom: Conversaciones para la salud “Tallers pràctics de comunicació entre 
pacients i professionals de la salut 

Institució: eHealth Center. Universitat Oberta de Catalunya. 
Tipus de col·laboració: 
La Càtedra ha col·laborat en la organització de les converses que s’han realitzat el 23 
de novembre a la Facultat d’Infermeria. 
 
 
Projectes de recerca 

 
 
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: 
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:  
IX 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 en el comitè avaluador dels treballs d’investigació presentats en el 
congrés celebrat del 21 al 23 de maig de 2019 a Monterrey. 
 

Nom:  
Comitè d’experts avaluació menjador Consell Comarcal Pla de 
l’Estany 

Cap de fila:  Consell Comarcal Pla de l’Estany 

Tipus de col·laboració: 
Participació com a membre del comitè d’experts per a la valoració d’una proposta per 
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la licitació d’un servei de menjador i d’àpats a domicili per un municipi del Pla de 
l’Estany. 
 

Nom:  
Comissió tècnica La Salut en Totes les Polítiques i a les Governances 
Locals 

Cap de fila:  Generalitat de Catalunya 

Tipus de col·laboració: 
Participació com a membre de la comissió a les reunions del 16 de juliol i 26 de 
setembre de 2019. 
 
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:  Subcomissió de currículums universitaris 

Cap de fila:  Generalitat de Catalunya. 

Tipus de col·laboració: 
Assessorament per a la integració de la competència transversal PINSAP en els 
currículums universitaris. 

 
 
Activitats de divulgació: jornades, conferències... 

 

Nom:  Kick off del Clúster de Recerca del Campus de Cohesió i Compromís 
Social de la Universitat de Girona 

Institució:  Universitat de Girona 
Tipus de col·laboració: 
Participació a l’acte. 
Data: 24 de gener de 2019 
Lloc: Girona 
 
Nom:  Presentació de la Càtedra  

Institució:  Col·legi Oficial d’Infermeres/rs de Girona 
Tipus de col·laboració: 
Presentació de la Càtedra de Promoció de la Salut a la junta de govern del col·legi per 
identificar sinergies i possibles col·laboracions.  
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Data: 29 d’abril de 2019 
Lloc: Girona 
 
Nom:  4tn European Health Literacy Conference  

Institució:  Health Literacy Europe Network 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la jornada. 
Dates: 14 a 15 de març de 2019 
Lloc: Dublin 
 

Nom:  VI Jornada de Voluntariat i Salut a Girona 

Institució:  Federació Catalana de Voluntariat Social 
Tipus de col·laboració: 
Col·laboració en la organització de la jornada i participació en la taula inaugural. 
Data: 28 de març de 2019 
Lloc: Girona 
 

Nom:  23th IUHPE World Conference on Health Promotion 

Institució:  IUHPE  
Tipus de col·laboració: 
Participació com a membre i presentació de tres comunicacions orals. 
Data: 7 a l’11 d’abril de 2019 
Lloc: Rotorua (Nova Zelanda) 
 

Nom:  Jornada de Constitució de l’Agrupació Sectorial del Campus Salut de la 
Universitat de Girona 

Institució:  Universitat de Girona 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la jornada. 
Data: 26 d’abril de 2019 
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 
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Nom:  Jornada del 10è aniversari de la Infermera Virtual 

Institució:  Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la jornada amb la conferència inaugural “Infermeres i Promoció de la 
Salut: reptes i oportunitats”. 
Dates: 20 de maig de 2019 
Lloc: Barcelona 
 

Nom:  27th 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 dos pòsters. 
Data: 29 a 31 de maig de 2019 
Lloc: Varsòvia 
 

Nom:  II Barcelona Conference of Philosophy of Public Health 

Institució:  Grup d’Estudis Humanístics en Ciència i Tecnologia. Departament de 
Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Tipus de col·laboració: 
Participació a la conferència. 
Dates: 5 al 7 de juny de 2019 
Lloc: Barcelona 
 

Nom:  3a Jornada d’estiu de la professió farmacèutica 

Institució:  Col·legi de Farmacèutics de Girona 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la taula rodona sobre promoció de la salut i professió farmacèutica amb 
la ponència “Entorns i actors promotors de la salut”. 
Dates: 18 de juliol de 2019 
Lloc: Puigcerdà 
 

Nom:  II Sessió territorial a Girona. L’Agenda 2030 a l’àmbit local. 

Institució:  Comissió de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals. 
Generalitat de Catalunya 

Tipus de col·laboració: 
Participació a la sessió. 
Dates: 26 de setembre de 2019 
Lloc: Girona 
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Nom:  Fòrum Vives d’Universitats Saludables 

Institució:  Xarxa Vives i Xarxa USCAT 
Tipus de col·laboració: 
Grup de Treball d'Universitats Saludables de la Xarxa Vives 
Data:  dimecres 30 d'octubre  
Lloc: Universitat Rovira i Virgili  
 

Nom:  I Jornada d’Empreses Promotores de la Salut-Girona 

Institució:  Unitat de Salut Laboral-Regió Sanitària Girona, Secretaria de Salut 
Pública-Departament de Salut i PIMEC 

Tipus de col·laboració: 
Participació a la taula rodona sobre l’empresa saludable i les polítiques públiques amb 
la ponència “La promoció de la salut i els seus determinants socials”. 
Dates: 5 de novembre de 2019 
Lloc: Girona 
 

Nom:  Ciutat i Joves. 3a Jornada de la Xarxa de Ciutats Educadores de les 
Comarques Gironines 

Institució:  Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la jornada. 
Dates: 22 de novembre de 2019 
Lloc: Olot 

 
Nom:  XXII Jornades ACEBA “Salut a totes les polítiques” 

Institució:  Aceba autegestió en salut i ALBERA SALUT ABS Perelada 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la jornada i presentació d’un pòster. 
Dates: 22 de novembre de 2019 
Lloc: Peralada 

 
 
Altres 

 

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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Nom:  Presentació del Projecte Q a la UdG 

Institució:  
Vicerectorat de Territori i Compromís Social de la UdG, Càtedra de 
Promoció de la Salut, Unitat de Compromís Social de la UdG i Agència de 
Salut Pública de Catalunya. 

Tipus de col·laboració: 
Coordinació i participació a la reunió del 9 d’octubre de 2019 de presentació del 
Projecte Q a la Universitat de Girona. 

 
Nom:  Aula de Salut 

Institució:  Agència de Salut Pública de Catalunya. 
Tipus de col·laboració: 
Participació en el grup de treball. 

 
Nom:  Reunió de la Xarxa de treball tabaquisme Regió Sanitària Girona 

Institució:  Agència de Salut Pública de Catalunya. 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la reunió de la xarxa celebrada el 19 de desembre. 

 
 

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

 
 Activitats realitzades: 13 

Nom de l’activitat Visita del Dr. Marco Akerman 
Tipus d’activitat Visita i sessions de treball 
Data  6 al 9 de febrer de 2019 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Organització 

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

La Càtedra ha rebut la visita del Dr. Marco Akerman, 
de la Universitat de Sao Pablo de Brasil, amb 
l’objectiu de compartir el treball realitzat des de la 
Càtedra i compartir espais de formació i treball 
centrats en polítiques públiques de salut. 

 
Nom de l’activitat Visita Dra. Nina Wallerstein 
Tipus d’activitat Visita i sessió de treball 
Data  23 d’abril de 2019 
Durada (en hores)  2 hores 



 

24 

Tipus de participació de la 
càtedra  

Organització 

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

La Càtedra ha rebut la visita de la Dra. Nina 
Wallerstein, de la University of New Mexico dels EUA, 
amb l’objectiu de compartir el treball realitzat des de 
la Càtedra en matèria de participació comunitària i 
empoderament.  

 
Nom de l’activitat Intercanvi amb la Universidad de Atacama, Xile 
Tipus d’activitat Visita i estada 
Data  6 al 16 de maig de 2019 
Durada (en hores)  60 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Acollida, intercanvi, assessorament i formació. 

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 9 professors 
de l’àrea de la salut de la Universidad de Atacama de 
Xile que han fet una estada centrada en aprofundir 
coneixements en promoció de la salut i alfabetització 
per a la salut. 

 
Nom de l’activitat Reunió de la Global Board de la IUHPE 
Tipus d’activitat Reunions i sessions de treball 
Data  Del 21 al 29 de setembre de 2019 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Participació com a Vicepresidència de Conferències 
de la IUHPE. 

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

Participació a la reunió de l’executiva de la IUHPE i a 
les diferents sessions de treball a Montreal. 

 
Nom de l’activitat Visita de la Dra. Hiroko Ochiai 
Tipus d’activitat Sessió de treball 
Data  7 d’octubre de 2019 
Durada (en hores)  2 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Organització 

Altres entitats co-
organitzadores  

Campus Salut de la UdG 

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  

Visita a la Càtedra de la Dra. Hiroko Ochiai del 
National Hospital Organization Tokyo Medical Center 
per trobar sinergies per a possibles col·laboracions. La 
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trobada va tenir lloc el 7 d’octubre de 2019. 
 
Nom de l’activitat Visita de la Dra. Blanca Patricia Mantilla  
Tipus d’activitat Estada per formació 
Data  Del 9 al 17 d’octubre de 2019 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Organització 

Altres entitats co-
organitzadores  

Instituto PROINAPSA. Universidad Industrial de 
Santander i Facultat d’Infermeria de la UdG 

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  

Visita a la Càtedra de la Dra. Blanca Patricia Mantilla 
de l’institut PROINAPSA de Colòmbia amb l’objectiu 
de conèixer la Càtedra i buscar possible 
col·laboracions. Durant l’estada s’han realitzat 
activitats de formació. 

 
Nom de l’activitat Sessió d’intercanvi amb la Universidade Federal do 

Espírito Santo de Brasil 
Tipus d’activitat Visita i sessió de treball 
Data  14 d’octubre de 2019 
Durada (en hores)   2 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Organització 

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

La Càtedra ha rebut la visita de la Dra. Liana Romera 
de la Universidade Federal do Espírito Santo de Brasil 
interessada en conèixer el funcionament i àrees 
d’expertesa de la Càtedra. 

 
Nom de l’activitat Visita de la Universidad de Playa Ancha de Xile 
Tipus d’activitat Visita i sessió de treball 
Data  6 de novembre de 2019 
Durada (en hores)  2 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Organització 

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

La Càtedra ha rebut la visita de la Dra. Fabiola 
Vilugrón de la Universidad de Playa Ancha de Xile, 
amb l’objectiu de conèixer el treball en matèria de 
promoció de la salut que s’impulsa des de la Càtedra i 
buscar sinergies per col·laboracions futures. 
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Nom de l’activitat Estades Post doctorals 
Tipus d’activitat Organització estades postdoctorals 
Data  Curs 2020 
Durada (en hores)  - 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Acollida i formació 

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

La Càtedra ha rebut la sol·licitud de dues estades post 
doctorals, per realitzar-se durant el 2020, de 
professores provinents de la Universidad de Ciencias 
Médicas en la Provincia de Camagüey y de la 
Universidad de Ciencias Médicas de la Habana per a fer 
una estada post doctoral en l’àmbit de la salutogenesis. 

 

Nom:  Recerca sobre l’estat de la situació dels Centres 
Col·laboradors de la OMS 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut. 

Breu descripció: 
La Càtedra ha elaborat un informe de l’estat de situació dels Centres Col·laboradors de 
la OMS a nivell Global, i la identificació de gaps on Dipsalut té oportunitats de 
col·laboració. 
 
Nom:  IUHPE: International Union for Health Promotion and Education 

Responsabilitat:  
La Càtedra gestiona la Vicepresidència de Conferències de la IUHPE, que lidera la 
professora Dolors Juvinyà. 

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

Membre 

Altres entitats co-
organitzadores 

International Union for Health Promotion and Education 
(IUHPE) 

Breu descripció: 
La Càtedra participa en el comitè organitzador de l’esdeveniment que es celebrarà del 
15 al 19 de maig de 2022 a Montreal.  
 
Nom:  11th IUHPE European Conference on Health Promotion 
Tipus de participació 
de la càtedra   

Membre 
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Altres entitats co-
organitzadores 

International Union for Health Promotion and Education 
(IUHPE) Regió Europea 

Breu descripció: 
La Càtedra participa en el comitè organitzador de l’esdeveniment. 
 

Publicacions de la Càtedra i dels col·laboradors 

 
Llibres   

 
 
Editora Dolors Juvinyà Canal  

Format Paper i ebook 

Llibre Pilares de la promoción de la salud. 30 años después de Ottawa 

ISBNN 978-84-9984-504-3 

 
Contribucions a congressos  

 
 
Autora Dolors Juvinyà Canal et al. 

Format Pòsters 

Llibre 

“Evaluation of standards on Health promoting hospitals related with 
the accreditations criteria of the Catalan hospitals System” . 
 
“A study on the perception of Health from the Salutogenic perspective 
in heathcare workers”. 

URL https://www.hphconferences.org/fileadmin/user_upload/conferences
/Warsaw2019/Abstractbook_2019_Warsaw.pdf 

 
Autora Dolors Juvinyà Canal et al. 

Format Presentació oral 

Llibre 

“Asset Mapping Strategy: methodological adaptation for local public 
policy decisions”. 
 
“Wellbeing and Community: an opportunity of Health promotion to 
integrate Human Rights and Sustainable Development Goals”. 
 
“Health, Wellbeing and Sustainable Development Plans as a planning 
tool for local health policies”. 

URL https://tcc.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/iuhpe-

https://www.hphconferences.org/fileadmin/user_upload/conferences/Warsaw2019/Abstractbook_2019_Warsaw.pdf
https://www.hphconferences.org/fileadmin/user_upload/conferences/Warsaw2019/Abstractbook_2019_Warsaw.pdf
https://tcc.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/iuhpe-2019/program/Agenda/AgendaItemDetail?id=3b99a24a-9310-4e7d-bb65-bf245d3ef6d4
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2019/program/Agenda/AgendaItemDetail?id=3b99a24a-9310-4e7d-
bb65-bf245d3ef6d4 
 
https://tcc.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/iuhpe-
2019/program/Agenda/AgendaItemDetail?id=6b369cd0-6f89-4c3a-
a231-e080728f18be 

 
Articles 

 
Autora Dolors Juvinyà Canal et al. 

Títol 
Análisis descriptivo de la formación en participación comunitaria en 
salud en España 

DOI https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2019.05.004 

Revista Gaceta Sanitaria 

 
Nom:  Treball article sobre Actius en salut. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Coordinació. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut. 

Preparació d’un article sobre l’adaptació de la metodologia de mapeig d’actius en salut 
per a l’encaix en una diagnosi sobre salut i benestar més àmplia, i per la presa de 
decisions en polítiques públiques. 
 

Nom:  
Treball article sobre l’aterratge del model d’ODS als 
ajuntaments gironins. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Coordinació. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut. 

Preparació d’un article sobre l’encaix del model d’ODS en els municipis gironins, en el 
marc de l’elaboració de plans pilot de salut, benestar i desenvolupament sostenible. 
 
 
Altres publicacions 

 
Títol BepSALUT  

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

https://tcc.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/iuhpe-2019/program/Agenda/AgendaItemDetail?id=3b99a24a-9310-4e7d-bb65-bf245d3ef6d4
https://tcc.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/iuhpe-2019/program/Agenda/AgendaItemDetail?id=3b99a24a-9310-4e7d-bb65-bf245d3ef6d4
https://tcc.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/iuhpe-2019/program/Agenda/AgendaItemDetail?id=6b369cd0-6f89-4c3a-a231-e080728f18be
https://tcc.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/iuhpe-2019/program/Agenda/AgendaItemDetail?id=6b369cd0-6f89-4c3a-a231-e080728f18be
https://tcc.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/iuhpe-2019/program/Agenda/AgendaItemDetail?id=6b369cd0-6f89-4c3a-a231-e080728f18be
https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2019.05.004
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Periodicitat quadrimestral.  
- Gener: monogràfic “Salut i espiritualitat” 
- Maig: monogràfic “Salut i drets humans” 
- Octubre: monogràfic “Alfabetització per a la salut  ” 

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 2887 documents, 291 dels quals són 
en format electrònic. S’han incorporat 15 documents en format 
electrònic i 1 llibre. 

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 2019. 

Aporta finançament extern? Sí 
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 
 

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

Ressò extern  

 
 Premsa escrita: 18 

 
Premsa escrita 

 
 
Mitjà  Butlletí Electrònic Dipsalut nº 146 
Data  21/01/2019 
Títol de 
l’article o escrit  

La parentalitat positiva com a eina de promoció del benestar infantil. 

 
Mitjà  https://etcsummerschool.wordpress.com/ 
Data  2/02/2019 
Títol de 
l’article o escrit  

28th ETC-PHHP Summer Course “Implementing Sustainable 
Development Goals for healthy local governance. 

 
Mitjà  www.dipsalut.cat 
Data  3/07/2019 
Títol de 
l’article o escrit  

Inscripcions obertes per a participar en el 7è Simposi Concha 
Colomer. 

 
Mitjà  Blog EDEX 
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Data  3/07/2019 
Títol de 
l’article o escrit  

V Seminario Internacional Habilidades para la Vida. 

 
Mitjà  www.torroella-estartit.cat 
Data  19/07/2019 
Títol de 
l’article o escrit  

El Pla Municipal de Salut de Torroella de Montgrí, cas pràctic d’estudi 
en un curs internacional d’estiu. 

 
Mitjà  Diari de Girona 
Data  11/04/2019 
Títol de 
l’article o escrit  

Les persones al servei de la salut. 

 
Mitjà  www.fundadeps.org 
Data  16/09/2019 
Títol de 
l’article o escrit  

V Seminario Internacional Habilidades para la Vida. 

 
Mitjà  La Vanguardia 
Data  29/11/2019 
Títol de 
l’article o escrit  

Cataluña otorga 23 medallas a médicos, fundaciones y a una 
periodista. 

 
Mitjà  Diari de Girona 
Data  24/10/2019 
Títol de 
l’article o escrit  

El Seminari d’Habilitats per la Vida acull uns cent experts. 

 
Mitjà  Diari de Girona 
Data  20/11/2019 
Títol de 
l’article o escrit  

El Govern reconeix la tasca del cardiòleg Rafael Masià i la infermera 
Dolors Juvinyà. 

 
Mitjà  El Punt 
Data  20/11/2019 
Títol de 
l’article o escrit  

Medalles Josep Trueta 2019 per a Rafel Masià i Dolors Juvinyà. 
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Mitjà  Govern.cat 
Data  29/11/2019 
Títol de 
l’article o escrit  

El President Torra reivindica “l’excel·lència” dels professionals 
sanitaris catalans. El cap de l’executiu lliura les Medalles i Plaques 
Josep Trueta al Mèrit sanitari.  

 
Mitjà  www.promociodelasaluthph.cat 
Data  29/11/2019 
Títol de 
l’article o escrit  

Dolors Juvinyà rep la medalla Josep Trueta 2019 de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Mitjà  Diari de Girona 
Data  1/12/2019 
Títol de 
l’article o escrit  

Reconeixement a la Promoció de la Salut 

 
Mitjà  e-Dipsalut. Butlletí electrònic nº 146 
Data  2/12/2019 
Títol de 
l’article o escrit  

La directora de la Càtedra de Promoció de la Salut, distingida amb la 
medalla al mèrit sanitari. 

 
Mitjà  www.udg.edu 
Data  2/12/2019 
Títol de 
l’article o escrit  

El Govern atorga la medalla Josep Trueta a Dolors Juvinyà. 

 
Mitjà  Butlletí Col·legi Oficial Infermeres/rs de Girona 
Data  5/12/2019 
Títol de 
l’article o escrit  

Felicitem a la Dra. Dolors Juvinyà per la medalla Josep Trueta que va 
rebre el 29 de novembre. 

 
Mitjà  Revista col·legial Actualitat infermera nº3 
Data  Octubre-desembre 2019 
Títol de 
l’article o escrit  

Medalla Josep Trueta a Dolors Juvinyà 
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Premis i distincions 

  
Distinció Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari 
Organisme que l’atorga Generalitat de Catalunya 
Persona guardonada Dolors Juvinyà Cabal 
 

 

Pla d’actuacions de l’any 2020 

 
Activitats de formació 

 
 Col·laboració en la organització del curs internacional ”29th ETC-PHHP Summer 

Course” de l’European Training Consortium Public Health and Health 
Promotion (ETC-PHP) . Lodz (Polònia), del 19 al 31 de juliol de 2019. 

 Organització de diverses activitats formatives: 
o Curs sobre barri i salut a càrrec del Dr. Javier Segura.  
o Curs sobre prescripció social organitzat juntament amb el Col·legi de 

Farmacèutics de Girona. 
 Formació per a regidors i tècnics sobre l’aterratge dels ODS a l’àmbit municipal. 
 Formació sobre promoció de la salut per a professionals del Programa Salut i 

Escola. 
 Acreditació del Transcurso sobre habilitats per la vida impulsat per la Fundació 

EDEX. Gener a desembre 2020. 
 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. 

 Col·laboració amb ASEPEYO per a impulsar accions de formació centrades en 
empreses promotores de la salut. 

 Disseny d’una formació sobre Alfabetització per a la Salut per a l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya. 

 Masterclass sobre alfabetització per a la salut a càrrec de Richard Osborne, 
professor de la Swinburne University of Technology de Melbourne. 

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

 
Activitats de divulgació: jornades, conferències... 
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 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. 

 Visita del Dr. Carles Muntaner i realització d’activitats de formació sobre 
polítiques en l’àmbit de la promoció de la salut i la salut pública. Gener de 
2020. 

 IV Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut. 
 

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. 
 

Internacionalització 

 

http://salut.udg.edu/
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 Estades postdoctorals, centrades en aprofundir coneixements en l’àmbit de la 
salutogenesis, d’una professora de la Universidad de Ciencias Medicas en la 
província de Camagüey i  d’una altra professora de la Universidad de Ciencias 
Médicas de la Habana (Cuba). 

 Comitè organitzador de la 24th World Conference on Health Promotion i de la 
11th European Conference on Health Promotion de la International Union for 
Health Promotion and Education (IUHPE). 

 Representació de la Vicepresidència de conferències de la IUHPE. 
 Comitè organitzador de la 6th International Conference on Salutogenesis. 

 
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. 
 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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