
 

 

MEMÒRIA 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

Índex 
 

Presentació .................................................................................................................................... 2 

Relació d’activitats organitzades ................................................................................................... 3 

Activitats de continuïtat .............................................................................................................. 13 

Relació d’activitats on s’ha participat com a col·laborador ........................................................ 15 

Relació d'activitats d'internacionalització...................................................................................19 

Publicacions.................................................................................................................................21 

Convenis amb altres organismes ................................................................................................ 23 

Ressò extern ................................................................................................................................ 24 

Pla d’actuacions de l’any 2021 .................................................................................................... 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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". 

Relació d’activitats organitzades 

 
 Activitats de formació: 13 
 Projectes de recerca: 16 
 Activitats de divulgació: 2 
 Altres: 1 
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Activitats de formació 
 

Nom de l’activitat Sessions de formació amb el Dr. Carles Muntaner de 
la Bloomberg Faculty of Nursing i de la Dalla Lana 
School of Public Health de la University of Toronto.  

Tipus d’activitat Sessió de formació 
Data  24 i 31 de gener 
Durada (en hores)  8 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Organització 

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

La sessió s’ha centrat en les polítiques europees de 
promoció de la salut i salut pública. 

 
Nom de l’activitat Curs “Estadística, recerca i càlcul de desigualtats” 
Tipus d’activitat  Curs 
Data  Gener a Maig  
Durada (en hores)  120 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Col·laboradors Observatori de Desigualtats Socials i Salut de Dipsalut 

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

El curs s’ha centrat en el disseny i la implementació 
de recerques quantitatives i en el càlcul de 
desigualtats en salut i socials. 

 

Nom de l’activitat 
“Què aporta la crisi de la COVID-19 a les polítiques 
municipals?” 

Tipus d’activitat  Webinar 
Data  19 maig 
Durada (en hores)  1 hora 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Col·laboradors   Dipsalut 

Nombre de participants   De la UdG: 5  De fora la UdG: 25 
Breu justificació de l’interès de 
l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra:  

Webinar centrat en reflexionar sobre què ha 
comportat la COVID-19 per la planificació de 
polítiques en l’àmbit municipal. 

 



 

5 

Nom de l’activitat 
 “Transformaciones post confinamiento: ¿y ahora 
qué?” 

Tipus d’activitat  Webinar 
Data  2 de juny 
Durada (en hores)  1 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Col·laboradors Dipsalut i Projecte europeu Prospectsaso 

Nombre de participants  De la UdG: 8       De fora la UdG: 32 
Breu justificació de l’interès 
de l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra:  

El webinar s’ha centrat en els canvis que ha provocat 
la pandèmia a nivell sanitari, social i sociosanitari. 

 

Nom de l’activitat 
“Noves formes de comunicar-nos en diferents 
àmbits” 

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

Organitzadora 

Col·laboradors  Dipsalut i Projecte europeu Prospectsaso 
Nombre de participants   De la UdG: 6    De fora la UdG: 45 
Breu justificació de l’interès de 
l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra:  

El webinar s’ha centrat en plantejar els nous canals 
de comunicació que s’han generat degut a la 
pandèmia de la COVID-19. 

 
Nom de l’activitat “La Salut i el treball en el marc de la COVID-19” 
Tipus d’activitat  Webinar  
Data  30 de juny 
Durada (en hores)  1 hora 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Col·laboradors  Dipsalut i projecte europeu Prospectsaso 

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 webinar s’ha centrat en analitzar els canvis, a 
nivell laboral i les seves conseqüències en diferents 
àmbits, que ha comportat la COVID-19. 
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Nom de l’activitat Sessió online amb el Dr. Hiram Arroyo de la 
Universidad de Puerto Rico 

Tipus d’activitat Sessió de formació 
Data  15 octubre 
Durada 4 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Organització 

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

La sessió s’ha centrat en la conceptualització de la 
promoció de la salut. 

 
Nom de l’activitat Sessió online amb la Dra. Amélia Fernández de 

Bogotà 
Tipus d’activitat Sessió de formació 
Data  16 d’octubre 
Durada (en hores)  4 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Organització 

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

La sessió s’ha centrat en el disseny i la planificació de 
programes de promoció de la salut  

 

Nom de l’activitat 
“Avançant en l’atenció integrada social i sanitària 
per afrontar un envelliment actiu i saludable 
centrat en la persona” 

Tipus d’activitat  Webinar 
Data  27 d’octubre 
Durada (en hores)  1 hora  
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Col·laboradors Dipsalut i Projecte europeu Prospectsaso 
Nombre de participants  De la UdG: 10    De fora la UdG: 27 
Breu justificació de l’interès de 
l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra:  

El webinar s’ha centrat en analitzar el model 
d’atenció centrat en la persona i la seva aplicació en 
els centres sociosanitaris. 

 
Nom de l’activitat “La comunicació digital en l’àmbit de la salut” 
Tipus d’activitat  Webinar 
Data  18 de novembre 
Durada (en hores)  1 hora 
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Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Col·laboradors   Dipsalut i Projecte europeu Prospectsaso 

Nombre de participants  De la UdG: 11   De fora la UdG: 32 
Breu justificació de l’interès de 
l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra:  

El webinar s’ha centrat en presentar què implica la 
comunicació digital en l’àmbit de la salut. 

 
Nom de l’activitat “Alfabetización digital en el ámbito de la salud” 
Tipus d’activitat  Webinar 
Data  24 de novembre 
Durada (en hores)  1 hora 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Col·laboradors   Dipsalut i Projecte europeu Prospectsaso 

Nombre de participants  De la UdG: 8       De fora la UdG: 31 
Breu justificació de l’interès de 
l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra:  

El webinar s’ha centrat en conceptualitzar què és 
l’alfabetització digital i quina aplicació té en l’àmbit 
de la salut. 

 
Nom de l’activitat Curs “Prescripció social i Farmàcia” 
Tipus d’activitat  Curs 
Data  25 de novembre 
Durada (en hores)  2 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: 19 

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

El curs s’ha centrat en presentar la prescripció 
social i la seva vinculació amb el model salutogènic 
per veure les oportunitats d’aplicar-la en l’àmbit 
farmacèutic. 

 
Nom de l’activitat Sessió online amb la Dra. Maryline Rice, assessora 

de la OMS 
Tipus d’activitat Sessió de formació 
Data  17 de desembre 
Durada (en hores)  2 hores 
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Tipus de participació de la 
càtedra  

Organització 

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

La sessió s’ha centrat en les polítiques de promoció 
de la salut a nivell mundial. 

 
 
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:  
Anàlisi de l’encaix dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible 

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) a Sant Feliu de Guíxols, 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.  
 
 
 

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. 

Explotació de dades i redacció dels documents de tancament de la diagnosi. 
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Presentació dels resultats als agents implicats. 

 

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. Hi han participat 17 persones. 
 

Nom:  
Recerca sobre models metodològics per a la integració dels 
ODS als pressupostos 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Revisió bibliogràfica i redacció informe. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut. 

Recerca sobre models i experiències al respecte de la integració dels ODS als 
pressupostos de governs i institucions. 
 

Nom:  
Anàlisi d’indicadors en salut segons validació internacional i 
encaix amb els ODS 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Revisió bibliogràfica i redacció informe. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut. 

En el marc de la construcció de l’Observatori de Desigualtats Socials i de Salut, i de la 
definició de la bateria d’indicadors per a l’exposició de dades de municipis de les 
comarques de Girona, contrastem la proposta d’indicadors amb els principals models 
de referència en matèria de salut i el seu encaix en l’Agenda 2030. 
 

Nom:  
Futur  de la planificació municipal en matèria de salut, 
benestar i desenvolupament sostenible 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Coordinació. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut. 

Derivat de la tasca realitzada en el projecte de processos pilot per a l’elaboració de 
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Plans Municipals de Salut, Benestar i Desenvolupament Sostenible, avaluació del 
procés i disseny d’una proposta per al suport a municipis en el disseny de polítiques de 
salut, benestar i desenvolupament sostenible. 
 

Nom:  
Guia per a l’elaboració de Plans Municipals de Salut, 
benestar i desenvolupament sostenible 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Coordinació. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut. 

Derivat de l’experiència viscuda i els aprenentatges fets en el marc dels plans pilot per 
a l’elaboració de Plans Municipals de Salut, Benestar i Desenvolupament Sostenible, 
elaboració d’una guia per a la planificació estratègica adreçada als municipis. 
 

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) 

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)  

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 
estudis i dissenyar propostes per a la millora de les competències dels estudiants 
universitaris de Catalunya. 

 
Nom:  Recerca sobre localització dels ODS 
Tipus de participació 
de la càtedra   

Recerca bibliogràfica 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut 
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Recerca bibliogràfica sobre metodologies de localització dels ODS, i experiències de 
municipis que han fet aquesta localització. També s’ha elaborat un document de 
síntesis dels 5 principals escenaris de localització. 

 
Nom:  Manteniment del Mendeley 
Tipus de participació 
de la càtedra   

Recerca bibliogràfica 

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

 

Nom:  
Recerca sobre salutogènesis i la crisi del Coronavirus durant 
el primer confinament domiciliari (març-abril 2020) 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Recerca bibliografica 

Redacció del protocol de Recerca. Participació en el disseny, traducció, retro-traducció 
i prova pilot del qüestionari. Anàlisis de les dades amb SPSS. Redacció del manuscrit de 
la recerca realitzada. 

 

Nom:  
Recerca sobre salutogènesis i la crisi del Coronavirus durant 
la segona onada (novembre 2020) 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Disseny de recerca 

Preparació del qüestionari per a la recollida de dades de la segona onada de la crisis 
del Coronavirus amb la plataforma Qualtrics. Anàlisis de les dades amb SPSS. Redacció 
del manuscrit de la recerca realitzada. 

 
Nom:  Recerca sobre la qualitat de l’aire interior 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Revisió bibliogràfica i redacció informe 

Altres entitats co-
organitzadores 

Observatori de Desigualtats Socials i de Salut de Dipsalut 

Informe sobre guies, estàndards i publicacions sobre qualitat de l’aire interior, i 
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identificació dels indicadors més utilitzats a nivell internacional. 

 

Nom:  
Recerca sobre SOC en la infància i adolescència i en l’entorn 
escolar 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Revisió bibliogràfica 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut 

Recull de publicacions sobre la temàtica. 

 
Activitats de divulgació: jornades, conferències... 

 
 
Nom de l’activitat “Presentació d’edificis positius” 
Tipus d’activitat  Conferència 
Data  13 de febrer 
Durada (en hores)  2 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Altres entitats co- 
organitzadores 

Càtedra de Responsabilitat Social de la UdG 

Col·laboradors TSR Edificis Positius, Caixa Forum i Fundació Girona 

Nombre de participants  De la UdG: 10      De fora la UdG: 20 
Breu justificació de l’interès 
de l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra:  

Presentació del projecte d’Edificis Positius. 

 

Nom de l’activitat 
“Relats de la Càtedra de Promoció de la Salut durant 
el confinament” 

Tipus d’activitat  Mail setmanal 
Data  De març a juny 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

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

Durant el període de març a juny, coincidint amb el 
confinament provocat per la COVID-19, de manera 
setmanal es van enviar per mail una sèrie de relats 
centrats en temes rellevants de promoció de la salut 
vinculats al coronavirus. Es van publicar un total de 8 
relats que es van enviar, setmanalment, a través de la 
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llista de distribució. 
 
Altres 

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

Promoció de la Salut 
Tipus d’activitat Recerca bibliogràfica 
Data  2020 
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: 14 
 

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

Nom: 
Consorcio 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 

 
 Activitats de formació: 2 
 Projectes de recerca: 6 
 Activitats de divulgació: 9 
 Altres: 3 

 
Activitats de formació 

 
 

Nom: Transcurso 2020 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: 2020 
 
Nom: Cursos online 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. Hi han participat 64 
estudiants de la Facultat d’Infermeria de la UdG. 
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 
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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:  Suport al grup de famílies del programa Sigues Tu 

Cap de fila:  Dipsalut 

Tipus de col·laboració: 
Suport a la recerca de la responsable del grup famílies del programa Sigues Tu.  

 

Nom:  
Suport en la recerca sobre alfabetització per a la salut en estudiants 
universitaris  

Cap de fila:  Projecte europeu Prospectsaso 

Tipus de col·laboració: 
Redacció del marc conceptual de l’article científic i revisió crítica de la part de la 
discussió. 

 
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... 
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Nom:  X Jornada SCATT 

Institució:  Societat Catalana d’Atenció i Tractament del Consum de Tabac 
Tipus de col·laboració: 
Presentació de dos pòsters. 
Data: 7 de febrer 
Lloc: Barcelona 
 

Nom:  
1st online CONCHA COLOMER Symposium “Covid 19 and Health 
Promotion- Time for change in Europe 

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

Tipus de col·laboració: 
Participació al simposi 
Data: 20 de juliol 
Lloc: online 
 
Nom:  X Congreso Internacional de Salud, Bienestar y Sociedad 

Institució:  Université de la Sorbonne Nouvelle 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la jornada i presentació d’un abstract. 
Dates: 3 i 4 de setembre 
Lloc: online 
 
Nom:  Presentació dels indicadors dels ODS a Catalunya 

Institució:  Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la jornada. 
Data: 23 de setembre 
Lloc: online 
 

Nom:  VII Jornada de Voluntariat i Salut a Girona (online) 

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: 7 octubre 
 
Nom:  16th World Congress on Public Health 2020 (online) 

Institució:  European Public Health Association 
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Tipus de col·laboració: 
Participació a la jornada. 
Dates: 12 al 16 d’octubre 
 
Nom:  Congreso Nacional de Universidades Promotoras de la Salud (online) 

Institució:  Universidad de Montemorelos (Mèxic) 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la taula rodona ”Participación social, comunicación estudiantil y sentido 
de coherencia en tiempos de COVID-19 (experiencia internacional)” amb la ponència 
“Sentido de Coherencia y activos frente al COVID-19”. 
Data: 28 octubre 
 
Nom:  Seminari “Ciutat i Salut” (online) 

Institució:  
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo (CUIMPB)- Centre 
Ernest Lluch i Diputació de Barcelona 

Tipus de col·laboració: 
Participació a la jornada. 
Data: 1 a 3 de desembre 
 

Nom:  
Jornada de presentació del Pla Estratègic per a l’Assoliment dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 a la 
Diputació de Girona (online) 

Institució:  Diputació de Girona 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la jornada. 
Data: 11 desembre 
 
 
 
 
Altres 

 

Nom:  Projectes de Dipsalut 

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

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



 

19 

Institució:  Agència de Salut Pública de Catalunya. 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la reunió de la xarxa celebrada el 3 de març. 

 

Nom:  
Participació en la Comissió Tècnica de Salut en Totes les 
Polítiques en les Governances Locals. Agencia Salut Pública 
de Catalunya. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Participació. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut. 

Participació en la Comissió Tècnica de Salut en Totes les Polítiques en les Governances 
Locals creada per l’Agencia Salut Pública de Catalunya. Participació a les sessions de 
treball, presentació de l’experiència de la Càtedra en matèria de Salut en Totes les 
Polítiques i suport en l’elaboració dels documents tècnics per a l’aprovació de la 
comissió política.  

 
 

Relació d’activitats d’Internacionalització  

 
 Activitats realitzades: 3 

Nom:  11th IUHPE European Conference on Health Promotion 
Tipus de participació 
de la càtedra   

Membre 

Altres entitats co-
organitzadores 

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

Breu descripció: 
La Càtedra acollirà, juntament amb Dipsalut la conferència i desenvolupa el paper de 
chair de la conferència. 
 

Nom de l’activitat 
“COVID-19: ¿una oportunidad para la promoción 
de la salud?” 

Tipus d’activitat  Webinar 
Data  17 de desembre 
Durada (en hores)  1 hora 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Col·laboradors   Dipsalut i Projecte europeu Prospectsaso 
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Nombre de participants  De la UdG: 10     De fora la UdG: 71 

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

El webinar s’ha centrat en reflexionar sobre quines 
oportunitats ha comportat la pandèmia per la 
pràctica de la promoció de la salut. I han participat 
com a ponents el Dr. Paolo Contu, vicepresident 
europeu de la International Union for Health 
Promotion and Educations-IUHPE, i el Dr. Glenn 
Laverack, de la Università Degli Studi di Trento. Ha 
moderat la sessió la Dra. Carmen Cabezas, 
Subdirectora de promoció de la salut del 
Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
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 com a membre del comitè organitzador mundial de la conferencia 
que es celebrarà del 15 al 19 de maig de 2022 a Montreal.  
 
 
 
 

Publicacions de la Càtedra i dels col·laboradors 

 
Llibres   
Editora Dolors Juvinyà Canal 

Format Epub 

Llibre Pilares de la Promoción de la Salud. 30 años después de Ottawa 

ISBNN ISBN: 978-84-9984-504-3 

 
Autors Dolors Juvinyà Canal, Carla Casals Alonso, Hiram Arroyo Acevedo, 
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Solaritza Rivera, José Ramon Martínez, Jorge López Gómez 

Format 
Llibre virtual de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras 
de la Salud (RIUPS, 2020). 

Capítol 
Conceptos y perspectivas de Educación para la salud y promoción de la 
salud en tiempos de pandèmia. 

Llibre Trabajo colaborativo Promoción de la Salud en la Región de las 
Américas. Caja de herramientas. 

Enllaç https://www.promocionsaludregionamericas.com/  

 
Autors Dolors Juvinyà Canal, Maribel Arévalo Masero i Carme Bertran. 

Format Pdf 

Llibre Traducció i adaptació de la Guia DORS de Bones Pràctiques de 
Promoció de la Salut. 

 
Autors Dolors Juvinyà Canal, Carla Casals Alonso 

Format Llibre 

Capítol El model d’atenció centrada en la persona. Un canvi de paradigma? 

Llibre Les cures al llarg de la vida 

 
Contribucions a congressos  

Autors 
Carles Mundet Sucarrats, Dolors Juvinyà Canal, Carla Casals Alonso, 
Guadalupe Ortega Cuelva, Marta Chuecos Molina, Joana Terrades 
Cama. 

Format Pòster  

Títol Formació online en tabaquisme a futurs professionals d’infermeria i 
medicina de la Universitat de Girona 

 

Autors 
Joan Olivet Vila, Carla Casals Alonso, Concepció Morera Jordán, Maria 
Teresa Casamitjà Sot, Guadalupe Ortega Cuelva. 

Format Pòster 

Títol Avaluació del primer any de formació online en tabaquisme per a 
estudiants d’infermeria de la Universitat de Girona 

 

Autors 

Pau Batlle Amat, Laura Lázaro Lasheras, Alba Tarrés Bosch, Xavier 
Perafita Basart, Angi Vila Pujolras, Dolors Juvinyà Canal, Narcís Pou 
Martí, Sílvia Oliveras Casadella, Josep Pujol Fuster, Tanit Siches, 
Maribel Canales and Josep Maria Blázquez. 

Format Abstract 

https://www.promocionsaludregionamericas.com/
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Títol 

Plan municipal de salud, bienestar y desarrollo sostenible en una 
comunidad rural: Práctica a nivel micro de promoción de la salud y 
la equidad a través de los datos del Observatorio en desigualdades 
sociales y de la salud 

URL https://saludsociedad.com/acerca-de/historia/congreso-2020/#block-1 

 
Articles 

Autora 
Juvinyà-Canal D, Espinal-Utgés S, Pertierra-Menéndez B, Rodríguez-
Newey I, Gállego-Diéguez J. 

Títol Descriptive analysis of training in community health engagement in 
Spain.  

DOI 10.1016/j.gaceta.2019.05.004  

Revista Gaceta Sanitaria 

 

Autors 
Bosch-Farré C, Malagón-Aguilera MC, Ballester-Ferrando D, Bertran-
Noguer C, Bonmatí-Tomàs A, Gelabert-Vilella S, Juvinyà-Canal D. 

Títol Healthy Ageing in Place: Enablers and Barriers from the Perspective of 
the Elderly. A Qualitative Study 

DOI 10.3390/ijerph17186451   

Revista International Journal of Environmental Research and Public Health 

 

Autors 
Dolors Juvinyà-Canal, Rosa Suñer-Soler, Adela Boixadós Porquet, 
Marion Vernay, Hervé Blanchard, Carme Bertran-Noguer.  

Títol Health Literacy among Health and Social Care University Students 

DOI 10.3390/ijerph17072273 

Revista International Journal of Environmental Research and Public Health 

 
Autors Dolors Juvinyà-Canal et al. 

Títol Future directions for the concep of salutogenesis: a position article 

DOI 10.1093/heapro/daz057 

Revista International Health Promotion 

 
Autora Juvinyà-Canal D, Espinal-Utgés S, Casals-Alonso C, Mantas S. 

Títol Avaluació de publicacions científiques de Salutogènesis en Llengua 
Espanyola 

Format Pdf 

 

https://saludsociedad.com/acerca-de/historia/congreso-2020/#block-1
https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2019.05.004
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Altres publicacions 
Títol BepSALUT  

Descripció 

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

- Març: monogràfic “Reflexions sobre la pandèmia de la covid-
19” 

- Juliol: monogràfic “Aprenentatges que ha aportat la crisi de la 
COVID-19 a les polítiques municipals” 

- Octubre: monogràfic “transformacions provocades arran de la 
Covid-19 ” 

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 2897 documents, 301 dels quals són 
en format electrònic. S’han incorporat 10 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 Prorrogat 

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

Universitat de Girona i OPEN COURSE WARE (OCW) 

Breu descripció La UdG ha considerat d’interès participar en aquesta iniciativa, 

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

constituint el seu propi “opencourseware-site”: espai web que conté 
materials docents creats per professors, que s’ofereixen lliurement i 
són accessibles universalment via Web. 

Data signatura 15 de maig de 2013 

Abast temporal Per un període de 10 anys. 

Aporta finançament extern?  no 
 

Institucions 
participants 

Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Sanidad (Dirección General de Salud Pública), Universidad de Alicante, 
Universitat de Girona, Instituto Marco Marchioni, Dirección General 
de Salud Pública de Aragón, Agència de Salut Pública de Catalunya, 
Escuela Andaluza de Salud Pública, Agència de Salut Pública de 
Barcelona, Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y 
Atención Primaria, Sociedad Española de Salud Pública y 
Administración Sanitaria, Sociedad Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria, y el Instituto Vasco de Innovación Sanitaria. 

Breu descripció 
del propòsit 
del conveni 

PROTOCOLO DE INTENCIONES PARA EL DESARROLLO DE UNA ALIANZA 
DE SALUD COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO DE UNA RED DE 
ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y  DE ACTIVOS EN SALUD. 

Data signatura 5 de maig de 2013 

Abast temporal període 2013-2017 (prorrogat) 

Aporta finançament extern? no 
 

Ressò extern  

 
 Premsa escrita: 6 

 
Premsa escrita 

 
 
Mitjà  Revista Actualitat Infermera 
Data  Maig 2020 
Títol de 
l’article o escrit  

Promoció de la salut en temps de coronavirus. 

 
Mitjà  Butlletí Campus Salut UdG 
Data  5 de juny 2020 
Títol de 
l’article o escrit  

Webinar “Noves formes de comunicar-nos en diferents àmbits” 



 

25 

 
Mitjà  Butlletí Campus Salut UdG 
Data  26 de juny 2020 
Títol de 
l’article o escrit  

Webinar “La Salut i el Treball en el marc de la COVID-19” 

 
Mitjà  Flash Info IUHPE 
Data  Agost 2020 
Títol de 
l’article o escrit  

11th IUHPE European Conference on Health promotion 

 
Mitjà  La Revista de Dipsalut. Especial COVID-19 
Data  3r quatrimestre 2020 
Títol de 
l’article o escrit  

Què aporta la crisi de la Covid-19 a les polítiques municipals? 

 
Mitjà  Flash Info IUHPE 
Data  Desembre 2020 
Títol de 
l’article o escrit  

11th IUHPE European Conference on Health promotion 

 

 

Pla d’actuacions de l’any 2021 

 
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 18 al 30 de juliol de 2021. 

 Organització de diverses activitats formatives:   
o Curs online sobre Desigualtats Socials en Salut a càrrec del Dr. Javier 

Padilla: 3 i 10 de febrer de 2021. 
o Curs online Barri i salut a càrrec del Dr. Javier Segura: 3, 10 i 17 de març 

de 2021. 
o  Curs online sobre Competències digitals en l’àmbit de la salut a càrrec 

de la Dra. Mercè Gisbert: 13, 20 i 27 d’abril de 2021. 
 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. 
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 Acreditació del Transcurso sobre habilitats per la vida impulsat per la Fundació 
EDEX. Gener a desembre 2021. 

 Assessorament i formació en temes de promoció de la salut als col·legis de 
professionals de la salut de Girona donant continuïtat a la tasca engegada des 
del 2015. 

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

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

 
Activitats de divulgació: jornades, conferències...   

 
 Organització de la 11th IUHPE European Conference on Health Promotion. 

Girona, 15 i 16 de juny de 2021. 
 Organització de la 6th International Conference on Salutogenesis. 
 Organització de webinars sobre temes de promoció de la salut i salut pública 

amb una periodicitat mensual. 
 Webinar sobre la comunicació a la consulta virtual, a càrrec de la Dra. Oana 

Grone. 22 de març 2021. 
 Webinar sobre estàndards internacionals de promoció de la salut en els 

hospitals i centres de salut, a càrrec del Dr. Oliver Gröene. Abril 2021. 
 Organització d’activitats formatives de l’àmbit de la promoció de la salut 

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

promoció de la salut i la salut pública. 
 

Projectes editorials 

 
 Edició del “BepSalut” de periodicitat quadrimestral (gener, maig, setembre). 
 Seguiment de les consultes del fons documental de promoció de la salut que 

es troba a la Biblioteca de la Universitat de Girona i es pot consultar a 
http://salut.udg.edu. 

 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 Desigualtats Socials i de Salut de Dipsalut. 

http://salut.udg.edu/
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 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. 
 

Internacionalització 

 
 Chair de la 11th European Conference on Health Promotion de la International 

Union for Health Promotion and Education (IUHPE). 
 Comitè organitzador de la 6th International Conference on Salutogenesis. 
 Comitè organitzador de la 24th World Conference on Health Promotion. 
 Participació en el projecte de recerca Corona Research Collaboration promogut 

per la Society for Theory And Research Collaboration, STARS. 
 Representació de la Vicepresidència de conferències de la IUHPE. 

 
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). 
 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). 
 Membre de la xarxa School for Health in Europe . 
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