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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 
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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". 

Relació d’activitats organitzades 

 
 Activitats de formació: 15 
 Projectes de recerca: 14 
 Activitats de divulgació: 2 
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 Altres: 1 
 
Activitats de formació 

 

Nom de l’activitat  “La Salud Desigual: causas y propuestas para 
mejorar la salud de la población de forma más justa”   

Tipus d’activitat Curs online 
Data  3 i 10 de febrer 
Durada (en hores)  4 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Organització 

Col·laboradors Dipsalut 
Nombre de participants De la UdG: 14   De fora la UdG: 25 
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 les desigualtats en salut i estratègies 
per abordar-les. Ha estat impartit per en Javier Padilla. 

 
Nom de l’activitat “El benestar de la comunitat en temps de COVID-19” 
Tipus d’activitat  Webinar 
Data  3 de març 
Durada (en hores)  1 hora 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Col·laboradors Dipsalut 

Nombre de participants  De la UdG: 10   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 l’impacte de la COVID-19 en el 
benestar de la comunitat. 

 

Nom de l’activitat 
“Barrio y Vida Cotidiana: dos nociones clave en la 
salud comunitaria ” 

Tipus d’activitat  Curs online 
Data  3, 10 i 17 de març 
Durada (en hores)  6 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Col·laboradors   Dipsalut 

Nombre de participants  De la UdG: 9  De fora la UdG: 21 
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Enquestes de satisfacció Sí 

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

El curs s’ha centrat en el concepte de salut comunitària i 
de barri, i ha facilitat estratègies i eines pel treball 
comunitari en l’àmbit de la salut. Ha estat impartit per 
en Javier Segura. 

 
Nom de l’activitat  “Mapes sonors” 
Tipus d’activitat  Sessió formativa 
Data  16 de març 
Durada (en hores)  2 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Col·laboradors Escola Pia d’Olot 

Nombre de participants  De la UdG: 1       De fora la UdG: 27 

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

La Càtedra ha participat en la sessió de cloenda del 
projecte sobre mapes sonors fet pels alumnes de 3r d’ESO 
de l’escola Pia d’Olot centrada en veure la relació 
d’aquests mapes amb els actius en salut i els determinants 
de salut. 

 

Nom de l’activitat 
“Competència Digital. Principis per abordar 
models d’aprenentatge permanent en contextos 
digitals” 

Tipus d’activitat  Curs online 
Data  13, 20 i 27 d’abril 
Durada (en hores)  6 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Col·laboradors  Dipsalut  
Nombre de participants  De la UdG: 6    De fora la UdG: 5 
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 la competència digital i la 
competència digital ciutadana facilitant eines per a 
treballar-les des de la docència. Ha estat impartit per la 
Dra. Mercè Gisbert i en José Luis Lázaro, de la 
Universitat Rovira i Virgili. 

 

Nom de l’activitat 
“Organitzacions alfabetitzades: oportunitats i 
reptes” 

Tipus d’activitat  Webinar  
Data  6 de maig 
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Durada (en hores)  1 hora 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Co-organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores 

Xarxa HPH Catalunya 

Col·laboradors  Roche 

Nombre de participants  De la UdG: 2    De fora la UdG: 32 professionals. 
Breu justificació de l’interès de 
l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra:  

El webinar s’ha centrat en analitzar els aspectes clau 
perquè una organització es pugui considerar 
alfabetitzada en salut. 

 

Nom de l’activitat 
“Recursos para profesionales de la salud durante 
la pandemia de la COVID-19” 

Tipus d’activitat  Webinar  
Data  13 de maig 
Durada (en hores)  1 hora 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Col·laboradors  Dipsalut  
 
Nombre de participants  

 De la UdG: 6     De fora la UdG: 23 

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

El webinar s’ha centrat en donar a conèixer els recursos 
que es van generar durant la pandèmia dirigits al 
benestar dels i les professionals de la salut. 

 
Nom de l’activitat “Educación para la salud” 
Tipus d’activitat Webinar 
Data  3 agost 2021 
Durada (en hores)  2 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Co-organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores 

Proceso colaborativo Promoción de la Salud en la 
Región de las Américas  

Participants Fora de la UdG: 30 

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

La sessió s’ha centrat en la promoció de la salut i 
l’educació per a la salut durant la pandèmia. 

 
 
Nom de l’activitat “Presente y futuro del cuidado. Escenarios de futuro 



 

7 

en el sector salud” 
Tipus d’activitat Webinar 
Data  30 agost 
Durada 2 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Co-organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores 

Fundación Coydeal Colombia. Programa de formación 
Contigo. 

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

La sessió s’ha centrat en actualitzar els marcs i estratègies 
centrats en la cura. 

 
Nom de l’activitat “Apoyo al autocuidado” 
Tipus d’activitat  Webinar 
Data  14 d’octubre 
Durada (en hores)  2 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Co-organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores 

Fundación Coydeal Colombia. Programa de 
formación Contigo. 

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

El webinar s’ha centrat en la importància de l’autocura 
en els processos de cura analitzant conceptes com la 
resiliència, el propòsit de vida o el síndrome del 
burnout. 

 

Nom de l’activitat 
“La perspectiva de género en la investigación en 
salud” 

Tipus d’activitat  Webinar 
Data  21 d’octubre 
Durada (en hores)  1 hora  
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Col·laboradors Dipsalut  
Nombre de participants  De la UdG: 8   De fora la UdG: 12 
Breu justificació de l’interès de 
l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra:  

El webinar s’ha centrat en la incorporació de la 
perspectiva de gènere en la recerca en l’àmbit de la 
salut. 

 

Nom de l’activitat 
“Mirando la salud con gafas violetas: 
aproximación a la perspectiva de género en salud” 
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Tipus d’activitat  Curs online 
Data  24 de novembre i 1 de desembre 
Durada (en hores)  4 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Organitzadora 

Col·laboradors   Dipsalut  

Nombre de participants  De la UdG: 23       De fora la UdG: 8 

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

El curs s’ha centrat en conceptualitzar què és la 
perspectiva de gènere i les consideracions per 
incorporar-la a l’àmbit de la salut. Ha estat impartit per 
Victoria López Ruiz. 

 

Nom de l’activitat 
“Alfabetización en salud y generando habilidades 
para la vida” 

Tipus d’activitat  Sessió formativa 
Data  3 de desembre 
Durada (en hores)  2 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Co-organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores  

Universidad de Concepción. Xile. 

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

La sessió s’ha centrat en els conceptes d’Alfabetització 
en salut i les habilitats per a la vida com a estratègies de 
promoció de la salut. 

 
Nom de l’activitat “La salut planetària com a resposta als reptes de 

l’Antropocè” 
Tipus d’activitat Webinar 
Data  15 de desembre 
Durada (en hores)  1 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra  

Organització 

Col·laboradors Dipsalut 

Nombre de participants De la UdG: 6   De fora la UdG:10 

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

El webinar s’ha centrat en el concepte de salut planetària.  

 
Projectes de recerca  
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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, s’elabora 
una guia sobre la planificació estratègica en matèria de salut, benestar i desenvolupament 
sostenible 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 exploratori sobre condicions i estratègies de captació i 
adherència a la mostra i de recollida de dades per al 
posterior disseny i construcció d’una e-cohort  

Tipus de participació 
de la càtedra   

Planificació.  

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut. 

L’Observatori sobre determinants socials i desigualtats en salut i benestar de Dipsalut, 
conscient de la manca de dades a nivell local sobre salut, pretén cobrir aquest buit, motiu pel 
qual proposa la creació d’una cohort amb seguiment i interacció a través de les noves 
tecnologies – e-cohort. 

Previ a la creació de la e-cohort s’estudia, de forma compartida entre l’Observatori i Càtedra 
de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona,  les condicions i estratègies de captació i 
adherència a la mostra i de recollida de dades. Una investigació amb disseny explicatiu 
seqüencial, en el qual el component qualitatiu és seguit pel quantitatiu amb el propòsit 
d’ajustar el disseny de l’e-cohort a les necessitats i preferències de la població. 

 
Nom:  Guia SOC-Sense of Coherence 
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Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria 

Elaboració d’una guia per la utilització i interpretació dels qüestionaris SOC-13 i SOC-29 
d’Aaron Antonovsky. 

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

 

Nom:  
Recerca  bibliogràfica sobre cens d’establiments minoristes 
d’alimentació i restauració de Girona. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut  

Recerca bibliogràfica per conèixer quins i quants establiments minoristes hi ha de mitjana per 
cada tipus d’activitats i grandària de municipis a nivell de Catalunya i Espanya, i conèixer el 
mètode amb el qual s’han obtingut les dades; i conèixer la classificació dels establiments 
minoristes, a nivell autonòmic, segons els criteris registrals per a establiments minoristes 
d’alimentació de Catalunya, i comparar-los amb altres classificacions d’altres Comunitats 
Autònomes. 

 

Nom:  

Recerca bibliogràfica sobre exposició a camps 
electromagnètics de radiofreqüència i la salut de les 
persones. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria 

Recerca sobre l’estat de la situació a nivell de Catalunya, i els dictàmens de la OMS i altres 
organitzacions en relació als llindars d’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència. 

 

Nom:  
Anàlisi de dades del qüestionari sobre salutogènesis i la crisi 
del Coronavirus. 
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Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria 

Anàlisis de les dades amb SPSS. Redacció del manuscrit de la recerca realitzada. Presentació de 
l’estudi a revistes científiques. 

 

Nom:  
Recerca bibliogràfica sobre intervencions en emergències 
psicològiques (primers auxilis psicològics) i SOC. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut 

Recerca d’articles a les bases de dades Pubmed i Scopus.  

 
 

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

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria 

Altres entitats co-
organitzadores 

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

Elaboració del protocol de recerca. Revisió de la literatura científica sobre la temàtica. Disseny 
de l’estudi quantitatiu i qualitatiu. Elaboració del qüestionari d’avaluació de l’impacte. Anàlisis 
dels resultats. Disseny de grups focals. 

 

Nom:  
Recerca bibliogràfica sobre la relació entre el SOC i la pràctica 
de l’activitat física a la natura. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut 

Identificar publicacions científiques que analitzin la relació entre el sentit de coherència i la 
pràctica d’activitat física en espais naturals exteriors. 
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Nom:  
Recerca bibliogràfica sobre projectes/estudis basats en e-
cohorts. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut 

Recerca bibliogràfica per a la identificació de models, eines i estàndards de qualitat per al 
disseny d’estudis longitudinals basats en una e-cohort. Identificació d’experiències d’estudis 
basats en e-cohorts. 

 

Nom:  
Actualització del protocol de recerca “Laboratoris de 
Promoció de la Salut de la UdG”. 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Autoria 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut 

Actualització del protocol. Actualització i ampliació de les referències bibliogràfiques. 

 
 
Activitats de divulgació: jornades, conferències... 

 
 

Nom de l’activitat 
11th IUHPE European Conference on Health 
Promotion 

Tipus d’activitat  Conferència virtual 
Data  14 al 16 de juny 
Durada (en hores)  18 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Co-organitzadora 

Altres entitats co- 
organitzadores 

Dipsalut i International Union for Health Promotion 
and Education 

Col·laboradors 
Ajuntament de Girona, Agència de Salut Pública de 
Catalunya, Consell Social de la UdG 

Nombre de participants  De la UdG: 15      De fora la UdG: 271 
Breu justificació de l’interès 
de l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra:  

Organització de la conferència europea. Es pot 
consultar tota la informació a 
http://www.iuhpeconferences21.com/.  

 

http://www.iuhpeconferences21.com/
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Nom de l’activitat 6th International Conference on Salutogenesis 
Tipus d’activitat  Conferència virtual 
Data  17 a 18 de juny 
Durada (en hores)  16 hores 
Tipus de participació de la 
càtedra   

Co-organitzadora 

Altres entitats co- 
organitzadores 

Dipsalut, Society for Theory and Research on 
Salutogenesis, Center of Salutogenesis of the 
University of Zurich. 

Col·laboradors 
Ajuntament de Girona, Agència de Salut Pública de 
Catalunya, Consell Social de la UdG 

Nombre de participants  De la UdG: 10      De fora la UdG: 214 
Breu justificació de l’interès 
de l’activitat en relació als 
objectius de la càtedra:  

Organització de la conferència. Es pot consultar tota 
la informació a 
http://www.iuhpeconferences21.com/.  

 
Altres 

 
Nom:  Taula de salut comunitària de la Bisbal 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Assessorament i acompanyament. 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut. 

Assessorament i acompanyament en la constitució i el funcionament de la Taula de Salut 
Comunitària de la Bisbal d’Empordà. 
 

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. 
 

http://www.iuhpeconferences21.com/
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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 és vocal. 
 
Nom:  Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salut (RIUPS) 
Responsabilitat:  
La Càtedra és membre i participa  en la Red Iberoamericana de Universidades 
Promotoras de la Salut (RIUPS). 
 

Nom: 
Consorcio 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 



 

15 

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

Nom: Alianza de Salud Comunitaria (ASC) 

Responsabilitat: 
Membre fundador de l’aliança. Participació a les activitats que s’organitzen. 
 

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

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

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

 
 Activitats de formació: 6 
 Projectes de recerca: 4 
 Activitats de divulgació: 8 
 Altres: 1 

 
Activitats de formació 

 
 

Nom: Transcurso 2021 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: 2021 
 

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

Institució: Dipsalut 

Tipus de col·laboració: 
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Des de la càtedra s’ha acreditat la formació. Hi ha participat 19 docents.  
Dates: 2021 
 
Nom: Cursos online sobre tabaquisme, activitat física, i alimentació. 

Institució: Agència de Salut Pública de Catalunya i CAMFIC 
Tipus de col·laboració: 
Des de la Càtedra s’ha fet la gestió per a poder oferir els següents cursos a distància, amb 
reconeixement de crèdits: “Tabaquisme ambiental i salut infantil”, “Intervenció en 
tabaquisme”, “Consell alimentari en la infància i l’adolescència”, “Activitat física i salut” i 
“Abordatge del consum d’alcohol a l’atenció primària” a estudiants de la Facultat d’Infermeria 
de la UdG. Hi han participat 80 estudiants de la Facultat d’Infermeria de la UdG. 
 
Nom: Webinar “Estàndards en salut” 

Institució: Xarxa HPH Catalunya 
Tipus de col·laboració: 
Des de la Càtedra s’ha col·laborat amb la organització del webinar. Hi han participat 35 
professionals. 
Data: 12 de març.  
 

Nom: Webinar “La Promoció de la Salut orientada als professionals sanitaris: 3 
experiències en temps de COVID” 

Institució: Xarxa HPH Catalunya 
Tipus de col·laboració: 
Des de la Càtedra s’ha col·laborat amb la organització del webinar. Hi han participat 67 
professionals. 
Data: 3 de juny.  
 

Nom: Webinar ”Cómo mejorar la comunicación durante la visita virtual y no 
presencial” 

Institució: Xarxa HPH Catalunya 
Tipus de col·laboració: 
Des de la Càtedra s’ha col·laborat amb la organització del webinar. Hi han participat 73 
professionals. 
Data: 1 de juliol.  
 
 
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 



 

17 

promoure la ciència de la salutogenesis i així contribuir a la base científica de promoció de la 
salut i de la IUHPES. 

 
Nom:  Clúster de Recerca del Campus Salut de la UdG 

Cap de fila:  Campus Salut de la Universitat de Girona 

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

 
Nom:  Grup de treball per a la Millora en la Formació dels Estudis de Grau 

en Infermeria a Catalunya 

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

Tipus de col·laboració: 
Nomenament de la Directora de la Càtedra com a coordinadora del grup. 
 
Nom:  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:  Webinar: Alfabetización en Salud desde la conceptualización, la 
experiència y la aplicación. 

Institució:  Universidad de Atacama, Xile. 
Tipus de col·laboració: 
Presentació de les ponències: “Marco sustantivo de la promoción de la salud” i “Diseño de 
acciones concretas de promoción de la salud”. 
Data: 15 de gener 
Lloc: online 
 

Nom:  
6º Congreso Internacional de Enfermería “Desafíos para la pràctica 
avanzada en la Sociedad actual”. 

Institució:  Universidad de Sonora, Mèxic.  
Tipus de col·laboració: 
Presentació de la ponència “Alfabetización en salud”.  
Data: 23 de març 
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Lloc: online 

 
Nom:  1r Congreso de Salud de Cantabria 

Institució:  Gobierno de Cantabria 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la taula rodona “Fomentando la autonomía y la promoción de la salud” 
presentant la ponència “Promoción de la salud en todos los ámbitos”. 
Dates: 18, 19 i 20 de maig 
Lloc: online 
 
Nom:  11th IUHPE European Conference on Health Promotion 

Institució:  Càtedra de Promoció de la Salut, Dipsalut i IUHPE 
Tipus de col·laboració: 
Organització de la conferència, presentació de quatre pòsters, participació a la cloenda i 
moderació de sessions de pòster 
Data: 14 al 16 de juny 
Lloc: online 
 

Nom:  6th International Conference on Salutogenesis 

Institució:  
Càtedra de Promoció de la Salut, Dipsalut, Society for Theory and 
Research on Salutogenesis, Center of Salutogenesis of the University of 
Zurich. 

Tipus de col·laboració: 
Col·laboració en la organització de la jornada i presentació d’un pòster. 
Data: 17 i 18 de juny 
Lloc: online 
 
Nom:  XVI Jornada Catalana de Voluntariat i Salut “El final de vida és vida” 

Institució:  Federació Catalana de Voluntariat Social 
Tipus de col·laboració: 
Col·laboració en la organització de la jornada i participació en la inauguració. 
Dates: 12 i 13 de novembre 
Lloc: Facultat d’Infermeria de la UdG 
 

Nom:  
Jornada Interdisciplinària de Promoció de la Salut a les comarques 
gironines “Treballant junts sumem en la promoció del benestar” 

Institució:  Fòrum Associació, Professionals per la Promoció de la salut a Girona. 
Tipus de col·laboració: 
Moderació de la taula rodona “La promoció de la salut des de les institucions: experiències i 
reptes de futur”. 
Data: 1 i 2 d’octubre 
Lloc: online i Auditori Josep Irla, Girona. 
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Nom:  
II Jornada per a la implementació de l’Agenda 2030 i els objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS) al món local. 

Institució:  Diputació de Girona 
Tipus de col·laboració: 
Participació a la jornada. 
Data: 10 de desembre 
Lloc: Auditori de Girona 
 
 
Altres 

 

Nom:  Projectes de Dipsalut 

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

  
 

Relació d’activitats d’Internacionalització  

 
 Activitats realitzades: 5 

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

Co-organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores 

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

Breu descripció: 
La Càtedra ha acollit, juntament amb Dipsalut, la conferència. 

 
Nom:  6th International Conference on Salutogenesis 
Tipus de participació 
de la càtedra   

Co-Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores 

Dipsalut, Society for Theory and Research on Salutogenesis, 
Center of Salutogenesis of the University of Zurich. 

Breu descripció: 
La Càtedra ha acollit, juntament amb Dipsalut, la conferència. 
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Nom:  70th IUHPE Aniversary Celebration “Celebrating 70 years of 
advancing global Health promotion” 

Tipus de participació 
de la càtedra   

Co-Organitzadora 

Altres entitats co-
organitzadores 

IUHPE i Dipsalut 

Breu descripció: 
L’aniversari s’ha celebrat en el marc de la 11th European Conference on Health Promotion, en 
format virtual. 

 
 
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. Suport a la Vice-Presidenta en l’elaboració i seguiment del pla de treball / 
accions associades al portfolio de la vicepresidència. Preparació de les reunions del consell 
executiu. Cerca d’informació de les 23 conferències mundials celebrades per la IUHPE al llarg 
de la seva història i elaboració d’una base de dades. Disseny de l’estructura del llibre “70 anys 
de la IUHPE a través de les seves conferències”. 

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

Membre del Global Committee 

Altres entitats co-
organitzadores 

International Union for Health Promotion and Education 
(IUHPE) 

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

 
 
 
 

Publicacions de la Càtedra i dels col·laboradors 

 
Llibres   

Editores 
Dolors Juvinyà Canal, Maribel Arévalo Masero i Carme Bertran 
Noguer. 

Format Epub 

Llibre Evaluación de buenas prácticas en promoción de la salud: la Guía Dors. 
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ISBN ISBN: 978-84-9984-556-2 

 

Editores 
Dolors Juvinyà Canal, Maribel Arévalo Masero i Carme Bertran 
Noguer. 

Format Epub 

Llibre Evaluation des bones practiques concernant la promotion de la santé: 
le Guide Dors. 

ISBN ISBN: 978-84-9984-556-2 

 
Contribucions a congressos  

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

Format Pòster  

Títol The Contribution of the Health Promotion Chair of the University of 
Girona in the period 2008-2020. 

Congrés 11th IUHPE European Conference on Health Promotion. 

 

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

Format Pòster  

Títol Reorienting Health Promotion training in the COVID-19 pandemic time. 

Congrés 11th IUHPE European Conference on Health Promotion. 

 

Autors 
Narcís Pou-Martí , Sílvia Oliveras-Casadellà , Pau Batlle-Amat , Xavier 
del Acebo Peña , Maria Estrada-Ocon , Dolors Juvinyà-Canal . 

Format Pòster 

Títol 
Health, well-being and sustainable development local plan design as a 
planning tool for health local policies 

Congrés 11th IUHPE European Conference on Health Promotion. 

 

Autors 
Narcís Pou-Martí, Cristina Esparraguera, Angi Vilà, Pau Batlle-Amat, 
Dolors Juvinyà-Canal. 

Format Pòster 

Títol 
Health asset mapping methodology adjustment for the decision-taking 
process in public policies. 
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Congrés 11th IUHPE European Conference on Health Promotion. 

 

Autors 
Dolors Juvinya-Canal, Sílvia Espinal-Utgés, Carla Casals-Alonso, Susana 
Mantas Jimenez. 

Format Pòster 

Títol Salutogenesis: evolution of Spanish-Language publications 

Congrés 6th International Conference on Salutogenesis. 

 
Articles 

Autora Narcís Pou-Martí, Sílvia Oliveras-Casadellà, Pau Batlle-Amat, Xavier 
del Acebo Peña, Maria Estrada-Ocon, Dolors Juvinyà-Canal. 

Títol La toma de decisions en salud comunitària a través del mapeo de 
activos en salud.  

DOI 10.1016/j.gaceta.2021.01.006 

Revista Gaceta Sanitaria 

 
Altres publicacions 
Títol BepSALUT  

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

- Gener: monogràfic “Transformacions post pandèmia” 
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 2977 documents, 381 dels quals són 
en format electrònic. S’han incorporat 80 documents en format 
electrònic. 

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

 

Convenis amb altres organismes 

 
Institucions Universitat de Girona i Dipsalut 

https://www.gacetasanitaria.org/es-la-toma-decisiones-salud-comunitaria-avance-S021391112100042X
http://www.udg.edu/bepsalut
http://www.udg.edu/fonsespecialsbiblioteca/PromocioSalut
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participants 

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 
del propòsit 
del conveni 

La UdG ha considerat d’interès participar en aquesta iniciativa, 
constituint el seu propi “opencourseware-site”: espai web que conté 
materials docents creats per professors, que s’ofereixen lliurement i 
són accessibles universalment via Web. 

Data signatura 15 de maig de 2013 

Abast temporal Per un període de 10 anys. 

Aporta finançament extern?  no 
 

Institucions 
participants 

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

Breu descripció 
del propòsit 
del conveni 

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

Data signatura 5 de maig de 2013 

Abast temporal període 2013-2017 (prorrogat) 

Aporta finançament extern? no 
 
Institucions 
participants 

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

Breu descripció 
del propòsit 

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

http://www.dipsalut.cat/
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del conveni 

Data signatura 10 de maig de 2021 

Abast temporal 2025 

Aporta finançament extern? No 
 
Institucions 
participants 

Universitat de Girona i Universidad de Atacama (Chile) 

Breu descripció 
del propòsit 
del conveni 

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

Data signatura 26 d’abril de 2021 

Abast temporal 2025 

Aporta finançament extern? No 
 
 

Ressò extern  

 
 Premsa escrita: 7 

 
Premsa escrita 

 
 
Mitjà  Web Dipsalut 
Data  3 de maig 2021 
Títol de 
l’article o escrit  

Entrevista sobre la 11th IUHPE European Conference on Health 
Promotion. 

 
Mitjà  Diari de Girona 
Data  5 maig 2021 
Títol de 
l’article o escrit  

Entrevista sobre la 11th IUHPE European Conference on Health 
Promotion. 

 
Mitjà  Diari de Girona 
Data  11 de juny 2021 
Títol de 
l’article o escrit  

La Diputació i la UdG impulsen dos congressos internacionals de 
salut. 

 
Mitjà  Xarxes socials IUHPE 
Data  Setembre 2021 
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Títol de 
l’article o escrit  

Anunci de la 24th IUHPE World Conference on Health Promotion. 

 
Mitjà  La Revista de Dipsalut.  
Data  3r quatrimestre 2021 
Títol de 
l’article o escrit  

Girona, epicentre de la promoció de la salut. 

 
Mitjà  La Revista de Dipsalut.  
Data  3r quatrimestre 2021 
Títol de 
l’article o escrit  

Desigualtats de gènere en el treball en el marc de la COVID-19. 

 
Mitjà  Web Universidad de Atacama   
Data  24 de novembre 2021 
Títol de 
l’article o escrit  

UDA y la Universidad de Girona firmaron convenio para promover 
actividades de extensión y formación en la promoción de la salud. 

 

 

Pla d’actuacions de l’any 2022 

 
Activitats de formació 

 
 Col·laboració en la organització del curs internacional ”30th ETC-PHHP Summer 

Course” de l’European Training Consortium Public Health and Health 
Promotion (ETC-PHP) . València, juliol de 2022. 

 Organització de diverses activitats formatives:   
o Curs sobre interseccionalitat i salut. Març 2022. 
o Curs sobre salut planetària. Maig 2022. 
o Curs d’estiu sobre salut comunitària: juny 2022. 

 Acreditació dels cursos “Transcurso” i “Con otros ojos” sobre habilitats per a la 
vida impulsats per la Fundació EDEX. Gener a desembre 2022. 

 Acreditació del curs “Coeducació i perspectiva de gènere” impulsat per 
Dipsalut. 2022. 

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

 
Activitats de divulgació: jornades, conferències...   

 
 Desplegament de la Carta de Promoció de la Salut de Ginebra de la OMS 
 Organització de webinars sobre temes de promoció de la salut i salut pública 

amb una periodicitat bimensual. 
 Webinar de presentació de la Guia de bones pràctiques en promoció de la 

salut: 27 de gener de 2022. 
 Webinar sobre interseccionalitat: 23 de febrer de 2022. 
 Organització d’activitats formatives de l’àmbit de la promoció de la salut 

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

promoció de la salut i la salut pública. 
 

Projectes editorials 

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

de la salut. 
 Seguiment de les consultes del fons documental de promoció de la salut que 

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

 Increment del fons documental de promoció de la salut. 
 Difusió del contingut del fons documental a través de l’edició del seu contingut 

en el bepSALUT i altres publicacions. 
 

Projectes de recerca 
 

 Acompanyament metodològic en els plans municipals de salut basats en els 
ODS.   

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

Dipsalut en relació al model 3’S. 
 Impuls de la recerca bibliogràfica sobre promoció de la salut, salutogènesis, 

canvi climàtic, desenvolupament sostenible, alfabetització en salut, 
interseccionalitat, habilitats per a la vida, salut planetària i e-cohorts. 

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

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

de la Salut de Catalunya, a la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables, a 

http://salut.udg.edu/
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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 

 
 Membre del comitè Global de la 24th World Conference on Health Promotion. 
 Representació de la Vicepresidència de conferències de la IUHPE. 
 Membre del Global Working Group on Salutogenesis (GWG-SAL) de la IUHPE. 

 
Altres 

 
 Suport al Programa UdG Saludable. 
 Membre de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables USCAT. 
 Membre de la Health Promoting Hospitals and Health Services network. 
 Secretaria de la Xarxa d’Hospitals i Serveis Promotors de la Salut de Catalunya 

(Xarxa HPH-Catalunya). 
 Participació en els diferents grups de treball de la Red Española de 

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

IUHPE i de STARS de Zurich. 
 Membre del Consorcio interamericano de Universidades y Centros 

Formadores en Promoción de la Salud. 
 Membre del European Training Consortium in Public Health and Health 

Promotion (ETC-PHHP). 
 Membre de la xarxa School for Health in Europe. 
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