
Curs “Acció comunitària en salut: actius 
pel present i el futur”

Dates: 4, 5 de juliol 2022. 9h a 14h i de 15h a 17h

OBJECTIUS

1. Reflexionar a partir de les experiències sobre què és una comunitat i els diferents
col·lectius que la composen, amb una mirada prospectiva.

2. Revisar vivencialment les implicacions dels diferents models que aborden la interrelació
entre factors socials i culturals amb la salut, relacionant-los amb:

a) l’enfocament d’actius per a la salut i la seva aplicació en entorns locals.
b) la perspectiva d’equitat.

3. Analitzar críticament diferents models de promoció de la salut i d’acció comunitària en
salut aplicats al territori, així com experiències pràctiques desenvolupades a partir
d’aquests.

4. Analitzar el cicle d’acció comunitària i les seves fases de cara a identificar dinàmiques
que poden facilitar o limitar la seva aplicació en els contextos d’actuació de les persones
participants.

5. Aprofundir en la importància de l’aplicació de metodologies participatives
i d’investigació qualitativa en l’acció comunitària.

6. Posar en práctica diferents metodologies de ciència ciutadana que afavoreixen la
participació, el diàleg i l’identificació d’actius (mapeig i dinamització d’actius a la
comunitat, role-playing, teatre-imatge, etc.).

7. Identificar experièncias i bones pràctiques d’acció comunitària desenvolupades en els
últims mesos des d’una perspectiva d’actius i equitat, amb l’objectiu d’ajudar a
desenvolupar projectes d’ intervención.

8. Analitzar la pròpia experiència pràctica individual i col·lectiva identificant els possibles
espais d’intervenció on avançar en una línia de treball comunitària, d’actius i que
afavoreixi l’equitat.

9. Compartir pràctiques de “recomanació d’actius per a la salut” a nivell professional i
veïnal, amb l’objectiu de desmedicalitzar la pràctica clínica.



Professionals de l’àmbit de la salut, la salut pública, social i

altres interessats en la salut comunitària.

DESTINATARIS

• Bloc 1: Acció comunitària
• Bloc 2: Participació.
• Bloc 3: Model d’actius per a la salut i equitat.
• Bloc 4: Construcció de l’acció

CONTINGUTS:

DOCENTS:

- Mariano Hernan García. Professor Honorari a l’Escuela Andaluza de Salud Pública

(EASP) i co-cordinador de l’Observatorio de Salud Comunitaria y Covid de la

Alianza de Salud Comunitaria.

- Jara Cubillo Llanes. Cap del servei de l’Área de Promoció de la Salut del Ministerio

de Sanidad. Coordinadora del Grup de Treball Inequidades en salud y salud

internacional de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria

(Somamfyc).

- Daniel García Blanco. Especialista en medicina familiar i comunitària i psicodrama.

co-cordinador de l’Observatorio de Salud Comunitaria y Covid de la Alianza de

salud Comunitaria.

- Rafael Cofiño. Ha estat Director General de Salut Pública d’Astúries i Cap del servei

de salut poblacional del govern d’Astúries. És co-responsable de l’Observatorio de

la Salud en Asturias. Editor del blog Salud Comunitaria.



Informació:
catedrapromociosalut@udg.edu

972414729

• Es lliurarà un certificat del curs a les persones que assisteixin

al 80% de les sessions.

Amb el suport de:

Inscripció a www.udg.edu/catedrapromociosalut
*Les places s’assignaran per ordre d’admissió i pagament de la

matrícula.

Preu matrícula: 180€. Pagament per transferència bancària al
número de compte ES16 0081 1830 8900 0109 0010 .

mailto:catedrapromociosalut@udg.edu

