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PRESENTACIÓ
L’any 2014 ha estat l’any de la consolidació de la Xarxa HPH-Catalunya, un cop
organitzada (creació de l’associació); elaborat el Pla estratègic 2011-14 que ha anat
desenvolupant-se en aquests quatre anys; desenvolupant-se els grups de treball;
creant-se vincles de col·laboració estreta amb els responsables de l’Administració en
Promoció de la Salut.
Aquest any la Xarxa ha realitzat dos fets remarcables i que cal destacar molt
especialment, la Organització de la Conferència Internacional de la xarxa HPH i l’edició
de la guia Alfabetització per a la Salut, que indiquen el nivell de desenvolupament de
la mateixa.
El Pla Estratègic ha finalitzat aquest any i l’assoliment de la majoria dels seus objectius
ha ajudat a desenvolupar i consolidar la Xarxa. L’any 2014 a més s’ha elaborat un nou
Pla estratègic pels propers quatre anys (2015-18) alineat amb els objectius de la Xarxa
HPH i amb els objectius de Promoció de la Salut del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya.
Els grups de treball de la Xarxa (Estàndards, Alfabetització per a la Salut i Promoció de
la Salut en el lloc de Treball) han anat desenvolupant els seus propis objectius d’acord
amb el Pla Estratègic. El d’Alfabetització per a la Salut mereix una menció especial per
varies raons, però per destacar-ne dos, l’edició del llibre Alfabetització per a la Salut,
compendi de coneixements en aquesta àrea del coneixement en el que han participat
en la seva redacció i preparació la majoria de membres del grup de treball, liderats per
la Dra. Rosa Suñer i el treball d’avaluació de la navegació dels centres que queda
reflectida en els informes realitzats, que tant útils resulten pels centres auditats.
La Xarxa, seguint l’exemple de la HPH, tracta d’establir vincles col·laboratius amb
aquelles organitzacions que també treballen en temes de promoció de la salut o
relacionats. Destacar la col·laboració establerta amb la Subdirecció de Promoció de la
Salut del Departament de Salut que lidera la Dra. Carmen Cabezas que ha servit aquest
any 2014 per organitzar la Conferència Internacional de la HPH o per participar en el
cicle de Lletres i Salut. I també destacar la col·laboració amb la Delegació de Salut de
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l’Ajuntament de Barcelona que lidera la Dra. Cristina Iniesta que ha donat total suport
a la organització de la conferencia internacional i ha ajudat molt al seu èxit.
La Xarxa HPH-Catalunya gaudeix de reconeixement entre les xarxes de la HPH pel bon
treball que realitza i per l’èxit de conferència internacional que va servir per poder
mostrar a tots els col·legues d’altres països del mon la bona feina que aquí es realitza,
al presentar ponències en totes les sessions plenàries i multitud de comunicacions
orals i pòsters.
Recordar que fins el 2016 som membres de la Junta de Govern d’aquesta Xarxa de
gairebé 900 centres assistencials i que els set membres d’aquesta son elegits per
votació directe pels coordinadors de les Xarxes, reunits en Assemblea General.
Tot aquest treball només ha estat i és possible amb la col·laboració i compromís dels
centres assistencials que fan Xarxa HPH-Catalunya, a través de la implicació i treball
dels professionals que creuen en aquest projecte i el fan possible.
Cal recordar que la missió de la Xarxa HPH-Catalunya és liderar la difusió i la
implantació de la promoció de la salut als hospitals i centres sanitaris catalans i això és
el que volem continuar fent a través del desenvolupament del nou Pla Estratègic 20152018 aprovat en la darrera assemblea general, en el que proporcionar valor afegit als
centres que en formen part i incrementar la nostra capacitat d’influència sorgeixen
com a reptes principals a assolir, juntament amb la formació, recerca i continuar
consolidant la nostra estructura organitzativa.
A tots els que encara no en formeu part us convidem a participar-hi amb l’objectiu de
fer créixer la promoció de la salut en la ciutadania i en les organitzacions del nostre
país.

Manel Santiñà
President
Barcelona, 30 de gener de 2015
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FETS DESTACATS DE LA XARXA A CATALUNYA ANY A ANY
2007
Des de l’any 2003 sorgeixen diferents iniciatives individuals d’hospitals catalans a la
xarxa internacional HPH per tal de compartir experiències en diferents àmbits (Nens i
adolescents, immigració, estàndards de promoció, hospitals lliures de fum de tabac).
Però és en el 2007, que a través de l’oficina de l’OMS i per tal d’afavorir la sinèrgia
entre les iniciatives sorgides, s’acorda constituir la xarxa catalana.
Durant l’any 2007 es realitzen tots els tràmits per a esdevenir Xarxa Catalana
d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut (HPH-Catalunya).
El seu nucli fundador és:
- OMS, (Oliver Groene)
- Hospital Dr Josep Trueta, EUI Universitat de Girona (Dolors Juvinyà, Rosa
Suñer).
- Hospital del Mar (Cristina Iniesta)
- Hospital Sant Joan de Déu (Núria Serrallonga)
- Grup SAGESSA (Rosa Simón)
2008
La Xarxa Internacional d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut amb seu a
Copenhaguen reconeix la creació de la Xarxa Catalana d'Hospitals i Centres
Promotors de la Salut (HPH-Catalunya). S’anomena a Cristina Iniesta com a
Coordinadora de la Xarxa.
Es du a terme la I Jornada de la Xarxa Catalana d’Hospitals i Centres Promotors de
la Salut.
2009
Es posen en marxa els grups de treball de la Xarxa:
 Alfabetització per a la salut
 Estàndards de promoció de la salut
 Hospitals sostenibles
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2010
Es desenvolupa la web de la Xarxa a través de la plataforma de la Càtedra de
Promoció de la Salut de la Universitat de Girona.
Es porta a terme la II Jornada de la Xarxa Catalana d’Hospitals i Centres Promotors
de la Salut.

2011
S’aproven els estatuts de funcionament de l’Associació “Xarxa d’hospitals i centres
promotors de la salut de Catalunya” HPH-Catalunya.
Es desenvolupa l’estructura organitzativa de la Xarxa, posant en funcionament
l’Assemblea General i aprovant la composició de la Comissió Permanent.
La Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona esdevé Secretaria de
la Xarxa.

2012
En la XX Conferencia Internacional de la xarxa HPH s’aprova que Barcelona aculli la
conferencia internacional al 2014.
Manel Santiñà és escollit membre de la Governance Board de la xarxa HPH
internacional.
Es realitza la III Jornada de la Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut de
Catalunya.
S’inicia el Grup de Treball de promoció de la salut en el medi laboral.
Mònica Ballester participa en la Task Force d’estàndards de promoció de la salut en
població vulnerable.
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2013
Es participa activament i es presenten diverses comunicacions científiques a la XXI
HPH International conference, celebrada a Göteborg.
Es presenten comunicacions científiques en diverses conferències internacionals
com el VI Congreso de Universidades Promotoras de la Salud (Puerto Rico) o el XXI
IUHPE World Conference on Health Promotion (Tailàndia).
Es signa el contracte que designa la xarxa HPH-Catalunya hoste de la XXII HPH
International Conference que se celebrarà a Barcelona l’abril de 2014.
Es constitueix el comitè organitzador de la XXII HPH International Conference,
Barcelona l’abril de 2014.
Es produeix la renovació de la meitat dels càrrecs de la comissió permanent, en
eleccions celebrades a l’assemblea de socis.
S’inicia la formació bàsica sobre la promoció de la salut als hospitals a través del
portal de formació virtual de la Càtedra de Promoció de la Salut.
2014
La xarxa HPH-Catalunya organitza, per primera vegada a l’estat espanyol, la XXI
HPH International conference, celebrada a Barcelona els dies 23, 24 i 25 d’abril. A la
conferència hi participen prop de 900 professionals de la salut de 43 països.
Es publica la Guia "Alfabetització per a la salut" editada pel grup de treball
Alfabetització per a la salut de la Xarxa.
Es produeix la renovació de la meitat dels càrrecs de la comissió permanent, en
eleccions celebrades a l’assemblea de socis.
Es fa el tancament del Pla estratègic 2011-2014. Es revisa la Missió i la Visió de la
Xarxa i s’elabora un nou Pla estratègic pels propers quatre anys (2015-18).
Els centres adherits a la Xarxa participen al Cicle Lletres i Salut organitzat per la
Subdirecció de Promoció de la Salut del Departament de Salut.
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COMISSIÓ PERMANENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manel Santiñà Vila - President
Rosa Simón Pérez - Vicepresidenta
Dolors Juvinyà Canal - Secretaria
Maria Josep Planas Tapias - Vocal
Maria Briansó Florencio - Vocal
Rocío Ibáñez Ávila - Vocal
Anna Carol Pérez - Vocal
Jaume Monteis Catot - Vocal
Mònica Ballester Roca - Vocal

Amb el suport de:
M. Auxiliadora Romero Cabestany, representant de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya.
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MISSIÓ, VISIÓ I LÍNIES ESTRATÈGIQUES 2011 – 2014
La missió de la xarxa HPH catalana és liderar la difusió i la implantació de la promoció
de la salut als hospitals i centres sanitaris catalans, impulsant la incorporació de
conceptes, valors, estratègies, estàndards i indicadors a la seva estructura i cultura
organitzacional.
La nostra visió:
Volem ser una entitat referent en promoció de la salut als centres sanitaris de
Catalunya:

•
•
•
•

Proporcionant la metodologia per a la implantació de programes de promoció
de la salut als centres.
Generant evidència científica sobre els resultats en promoció de la salut.
Impulsant la formació en promoció de la salut pels professionals assistencials i
gestors sanitaris.
Facilitant l’intercanvi d’experiències en promoció de la salut i afavorint les
sinèrgies entre centres.

Les nostres línies estratègiques:
1. Incrementar la implantació de la xarxa a tot el territori català.
2. Incrementar la visibilitat de la xarxa.
3. Promoure aliances estratègiques amb altres entitats.
4. Desenvolupar recursos per implantar la promoció de la salut als centres.
5. Consolidar l’organització interna de la xarxa.
6. Oferir formació en promoció de la salut.
7. Producció i difusió d’evidència científica en promoció de la salut.

Secretaria de la Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut de Catalunya
Parc Científic i Tecnològic de la UdG · Edifici Casademont · C/ Pic de Peguera 15 · 17003 Girona

8

MEMÒRIA 2014

MEMBRES 2014
Barcelona
Consorci Parc de Salut Mar - Rocio Ibañez
Consorci Sanitari Integral - Jaume Monteis
o Hospital General de l'Hospitalet / Hospital Sociosanitari
o Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi
o Hospital Dos de Maig
o CAE Ronda Torrassa
o CAP Ronda la Torrassa
o CAP Collblanc
o CAE Cornellà de Llobregat
o CAE Sant Feliu de Llobregat
Hospital Sant Joan de Déu - Marisa Serra
Hospital Sant Rafael - Anna Carol Pérez
Hospital Clínic - Manel Santiñà
Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample - Laura Sebastián
o CAP Les Corts
o CAP Casanova
o CAP Comte Borrell
Hospital Germans Trias i Pujol - Mònica Ballester
Consorci Sanitari del Garraf - Rosa Simón
Consorci Hospitalari de Vic - Isabel Ramón
Fundació Orienta – Teresa Ribalta
Associació Salut i Família - Elvira Méndez
Fundació Privada Biblioteca Josep Laporte - Sergi Blancafort
Girona
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta - Rosa Suñer
Institut d'Assistència Sanitària de Girona
o Hospital de Santa Caterina de Salt - Dolors Coromines
Universitat Girona - Facultat d'Infermeria - Dolors Juvinyà
Centre Geriàtric Maria Gay - Jordi Pujiula
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Tarragona
SAGESSA - Maria Briansó
o Hospital Universitari Sant Joan de Reus
o Hospital de la Santa Creu de Jesús de Tortosa
o Hospital Comarcal d'Amposta
o Hospital Comarcal de Móra d'Ebre
o Centre MQ Reus SA
o Clínica Terres de l'Ebre
o Fundació SAGESSA Salut
 ABS La Selva del Camp
 ABS Reus V
 ABS de Riudoms
 ABS Cambrils
 ABS Vandellós - l'Hospitalet
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2014 EN NOTÍCIES
Eleccions a càrrecs de la Comissió Permanent HPH-Catalunya
El 15 de desembre la xarxa HPH-Catalunya va celebrar les eleccions de renovació de
càrrecs de la Comissió Permanent. en el decurs de l’Assemblea Plenària es van renovar
els càrrecs de Vice President/a, Vocal 1, Vocal 3, i Vocal 5 de la Comissió Permanent de
la Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut de Catalunya.
Organització de la 22nd International HPH Conference, Barcelona 2014
La conferència, que per primera vegada ha tingut lloc a l’estat Espanyol, es va celebrar
a Barcelona del 23 al 25 d’abril de 2014 sota el títol "Changing hospital & health service
culture to better promote health".
Hi van participar prop de 900 professionals de la salut de 43 països. Entre les
intervencions més destacades va haver la de la Prof. Rima Rudd (Harvard School of
Public Health), una de les primeres a formular el concepte de health literacy o
alfabetització en salut. Cal destacar la representació taiwanesa a les jornades, amb 270
professionals de la salut i va servir per explicar les seves polítiques de Promoció de la
Salut. Prop del 50 per cent dels seus hospitals i centres de salut estan associats a la
Xarxa Internacional i compten fins i tot amb un guardó anual que premia les millors
pràctiques de promoció de la salut dirigides a pacients i els propis professionals de la
salut.
Altres participacions destacades van ser les de Georg Bauer, Division Public and
Organitzational Health (University of Zurich); Hans Kluge, Director of Health Systems
and Publich Health, de la World Health Organization Office for Europe; Carmen
Cabezas, Subdirectora de Promoció de la Salut del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya; Cristina Iniesta, Delegada de Salut de l’Ajuntament de
Barcelona; Jurgen Pelikan, director del Comitè Científic de la Xarxa Internacional.
Les jornades van comptar amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya a través de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, de l’Ajuntament de
Barcelona a través de la Delegació de Salut de l’Ajuntament de Barcelona i de la del
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a través de la Subdirecció de Promoció de
la Salut.
La nostra xarxa va estar molt participativa, presentant ponències en les diferents
sessions plenàries, les qual també es van co-moderar:
-

“Health literacy: an emerging concept for more patient-oriented healtcare”
sessió moderada per Elvira Méndez.
“Making healthcare organizations more healthy – Literacy settings for patients”
a càrrec de Rosa Suñer. Ponència a la sessió plenària 2.
“Making healthcare organizations more healthy – Literacy settings for patients”
sessió moderada per Mónica Ballester.
Secretaria de la Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut de Catalunya
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-

-

“Making hospitals and health services more health promoting and
environment-friendly Settings” sessió moderada per Rosa Suñer.
“How can leadership and training contribute to a health promoting
organizational culture?” a càrrec de Consol Serra. Ponència dins la sessió
plenària 3.
“Peer-to-peer healthcare is changing the world” a càrrec de Jorge Juan
Fernández. Ponència dins la sessió plenària 5.
“Concepts and models for age-freindly healthcare”. Sessió moderada per
Dolors Juvinyà.
“Improving cultural competence in healthcare”. Sessió moderada per Elvira
Méndez.
“Hospitals and health services as health promoting workplaces-I”. Sessió
moderada per Consol Serra.
“Approaches towards more health promoting helathcare systems and services”.
Sessió moderada per Rosa Suñer.
“Better health care responsaes to community needs through a culture of
cooperation” sessió moderada per Dolors Juvinyà.
“Take-home-messages: How ca we make the cultural change happen?” sessió
moderada per Manel Santiñà
“Conference closing” sessió moderada per Manel Santiñà.

També s’hi van presentar diverses comunicacions científiques fent referència al
recorregut i experiència de la xarxa HPH-Catalunya:
-

-

-

-

-

“Results of the HPH-Catalunya strategic plan 2011-2013”. Autors:. Santiñà M,
Juvinyà D, Simón R, Briansó M, Ibañez R, Ballester M, Monteis J, Pérez AC,
Planas MJ, Romero N. Format: comunicació oral.
“Health promotion awareness program in hospitals through a training plan”.
Autors: Dolors Juvinyà, Carla Casals, Jaume Monteis, Manel Santiñà, Ana Carol
Pérez, Mònica Ballester, Nora Figueras, Carme Bertran. Format: comunicació
oral.
“Tacking Women Inequalities Addressing Comprehensive Reproductive Health
Care”. Autors: Elvira Méndez and cols.
“Dipsalut promotes a collaboration program between municipalities and health
services to respond in psychological emergències”. Autors: Jordi Frau, Pau
Batlle ,Anna Maria Escatllar, Gemma Oller, Dolors Juvinyà.
“Health professionals Perception of a Healthy Workplace”. Autors: Veronica
Cruz, Marta Bagot Prats, Aaron Castanera Duro, Mª Auxiliadora Amor Julia,
Dolors Juvinyà.
“Promoting influenza vaccination in Consorci Sanitari del Garraf- from
professional to professional”. Autors: Frederic Bretau, and cols.
“Improving health care quality in hopitals through health promotion- A
prospective descriptive study”. Autors: Verónica Cruz, Marta Bagot Prats, Mª
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-

-

Mercedes Cepeda Bautista, Raquel Cruz Díaz, Mª Auxiliadora Amor Julia, Aaron
Castanera Duro, Carme Bertran, Dolors Juvinyà.
“Is it possible to eat healthy at hospitals’ canteens? Look for the AMED
certificaction”. Autors: Carmen cabezas, and cols.
“Developing a Catalan questionnaire to evaluate health promotion and safety
culture in hospitals”. Autors: Consol Serra, and cols.
“Salutogenesis: Sense of coherence of Primary Care Nurses of Girona”. Autors:
MªCarmen Malagón, Dolors Juvinyà, Anna Bonmatí.
“Improvint the navigation at a hospital in Barcelona, thanks to audience
experience”. Autors: Mónica Fernámdez, and cols.
“Implementing a health promotion program to improve the quality of life in
prostate cancer patients.” Autors: Carles Serdà, Rafael Marcos, Dolors Juvinyà.
“Health Literacy standards in written comunication at Consorci Sanitari del
Garraf hospitals”. Autors: Anna Jiménez.
“Analysis of the readability of informationsheets of Consorci Hospitalari de Vic”.
Autors: Carme Guiteras, and cols.
“Does the primary helathcare centre od salt help health literacy?”. Autors:
Núria Pagès Cadena, Elena Olabarrieta Zaro, Marina Figueras Besalú, Montse
Arboix Perejamo and Dolors Juvinyà Canal.
“How is possible improve empowerment patient’s with written educational
materials?”. Autors: Nuria Borrell, and cols.

Pla estratègic 2011-2014
En finalitzar el 2014 desprès de quatre anys d’implementació del pla estratègic, dels 33
objectius 21 ha estat aconseguits satisfactòriament, 9 es troben en procés, 1 s’està
revisant i 2 han estat eliminats. Això es tradueix en un 63,6% del objectius aconseguits
i un 27,3% en procés.
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RELACIONS INSTITUCIONALS
Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad
Aprofitant la celebració de la XX HPH Conference a , Barcelona, es va realitzar una
reunió de treball amb la Subdirecció de Promoción de la Salud del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. L’objectiu de la trobada va ser tractar la
col·laboració d’aquest Ministeri en la Conferencia i tractar que aquesta servis per
impulsar la Promoció de la Salut arreu de l’Estat espanyol, ampliant la xarxa HPH a
altres territoris.
Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries
Reunió amb la Directora General, Dra. Roser Vallés, a fi de tractar la millor incorporació
dels estàndards de promoció de la salut en els estàndards d’acreditació dels diferents
centres sanitaris catalans. A on es va acordar revisar la situació actual i fer-lis arribar
una proposta de millora.
Direcció General d’Atenció al Ciutadà
Reunió amb el Director, Sr. Joan Lluís Piqué. L’objectiu de la trobada va ser presentar
els projectes de la xarxa i tractar possibles col·laboracions. Fruit de la reunió va ser la
continuïtat d’una representant d’aquesta direcció en el grup de Treball d’Alfabetització
per a la Salut.
Subdirecció General de Promoció de la Salut del Departament de Salut
Reunió amb la Subdirectora General, Dra. Carmen Cabezas. L’objectiu d’aquesta
trobada va ser donar continuïtat a la línia de col·laboració iniciat l’any 2008. Fruit de la
reunió va ser el suport a la organització de la Conferencia Internacional i la participació
de la Xarxa en el Cicle Lletres i Salut que organitza dita subdirecció general.
Ajuntament de Barcelona
Reunió amb la Delegada de Salut, Dra. Cristina Iniesta. L’objectiu de la trobada va ser
presentar els projectes de la xarxa HPH-Catalunya i presentar la XX HPH Conference de
Barcelona. Fruit de la reunió va ser el suport a la organització de la Conferencia
Internacional i la organització de l’acte Institucional de Benvinguda a l’Ajuntament de
Barcelona.
Unió Consorci Formació
Reunió amb el Gerent, Sr. Òscar Dalmau. La finalitat va ser donar a conèixer els
projectes de formació online en Promoció de la Salut i explorar possible
col·laboracions.
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GRUPS DE TREBALL
Alfabetització per a la salut
Durant el 2014 el Grup de Treball Alfabetització per a la Salut ha realitzat l’avaluació de
la navegabilitat als centres del Consorci Hospitalari de Vic: Hospital General de Vic,
Osona Salut Mental, Clínica de Vic i Hospital Sant Jaume de Manlleu, i als centres del
Consorci Sanitari del Garraf: Hospital Residència Sant Camil i Hospital Sant Antoni Abat.
S’ha revisat i actualitzat el manual de navegabilitat del grup.
S’ha revisat la darrera versió del document de recomanacions de la comunicació oral i
s’ha preparat per a la seva difusió.
Publicació de la guia d’alfabetització en salut, guia de referència pels professionals i
suport per la seva formació.
Preparació i inici de la formació online d’alfabetització en salut.
Membres:
 Maria Briansó, Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Grup SAGESSA.
 Dolors Corominas, Institut d’Assistència Sanitària de Girona.
 Mª Jesús Febré, Hospital Sant Rafael.
 Mònica Fernández, Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi.
 Magda González, Parc de Salut Mar. Escola Superior d'Infermeria del Mar (UPF).
 Carme González, servei Català de la salut CatSalut.
 Anna Jiménez, Consorci Sanitari del Garraf.
 Elvira Méndez, Associació Salut i Família.
 Lydia Mompel, Hospital Germans Trias i Pujol.
 Mònica Negredo, Institut Bonanova. Parc Salut Mar (UPF).
 Jordi Pujïula, Centre Maria Gay.
 Isabel Ramón, Consorci Hospitalari de Vic.
 Joana Ruíz, Consorci Sanitari del Garraf .
 Marisa Serra, Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues.
 Mercè Serra, Parc de Salut Mar. Escola Superior d'Infermeria del Mar (UFP),.
 Montse Soro, Centre Fòrum, Parc Salut Mar.
 Rosa Suñer, Coordinadora del Grup; Facultat d'Infermeria, Universitat de
Girona.
 Jordi Vilardell, Hospital Clínic.
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Salut laboral
El Grup de Treball en Salut Laboral ha dedicat el 2014 a definir una eina per millorar la
cultura preventiva i la promoció de la salut a l'hospital. Han fet l’avaluació de
l'estàndard 4. Han començat a treballar amb els indicadors, definir i recollir dades.
S'han iniciat les tasques per publicar la feina feta.
Membres:
 Rosa Carreras, Institut d'Assistència Sanitària.
 Maria Esteve, Hospital Germans Trias i Pujol.
 Mª Pilar Subirats, Grup SAGESA.
 Frederic Bretau, Coordinador del grup, Consorci Sanitari del Garraf.
 Consol Serra, Parc de Salut Mar.
 Mª Assumpció Guixeras, Hospital Josep Trueta.
 Eugenia Sànchez, Consorci Sanitari Integral.
 Sofia Villegas , CAPSE.
 Victòria Olivé , Hospital Clínic.
 Sonia Barroso, Hospital Clínic.
 Miquel Vilardell, Consorci Sanitari de Vic.
 Susanna Torrecillas, Hospital Sant Rafael.
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Estàndards en promoció de la salut
El Grup de Treball d’Estàndards en Promoció de la Salut durant el 2014 ha finalitzat
l'avaluació a l'Hospital Dr. Josep Trueta de Girona i té previst presentar-ne els resultats.
Els centres membres de la Xarxa han realitzat una segona autoavaluació en relació als
Estàndards en Promoció de la Salut. El grup te com a objectiu adequar l’eina
d’avaluació.
Membres:
 Dolors Juvinyà, Coordinadora del Grup, Càtedra de Promoció de la Salut,








Universitat de Girona.
Rosa Simón, Consorci Sanitari del Garraf.
Manel Santiñà, Hospital Clínic.
Albert Nogué, Institut d'Assistència Sanitària, Hospital de Salt.
Ana Carol Pérez, Hospital Sant Rafael.
Verònica Cruz, Universitat de Girona.
Isabel Ramon, Consorci Hospitalari de Vic.
Elvira Méndez, Associació Salut i Família.
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VISIÓ DE FUTUR
MISSIÓ, VISIÓ I LÍNIES ESTRATÈGIQUES 2015 – 2018
La missió de la xarxa HPH catalana és liderar la difusió i la implantació de la promoció
de la salut als hospitals i centres sanitaris catalans.

La nostra visió:
Volem ser una entitat referent en promoció de la salut als centres sanitaris de
Catalunya:

•
•
•
•
•

impulsant la incorporació de conceptes, valors, estratègies, estàndards i
indicadors a la seva estructura i cultura organitzacional
proporcionant metodologia per a la implantació de programes de promoció de
la salut als centres
generant evidència científica sobre els resultats en promoció de la salut
impulsant la formació en promoció de la salut als professionals assistencials i
gestors sanitaris
facilitant l’intercanvi d’experiències en promoció de la salut, afavorint les
sinèrgies entre centres

Les nostres línies estratègiques:
1. Incrementar la capacitat d’influència.
2. Proporcionar valor afegit als membres de l’HPH.
3. Potenciar la formació en promoció de la salut.
4. Fomentar la recerca en promoció de la salut.
5. Consolidar l’organització interna de la xarxa.
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DADES ECONÒMIQUES
Resultat 2014

Ingressos

Quotes centres adherits

11.625,00

Conveni ASPC*

10.780,00

Altres

Despeses

124,35

Quotes HPH internacional

5.250,00

Projectes HPH

7.480,15

Congressos

452,11

Secretaria

0,00

Transports

69,20

Material d’oficina

0,00

Serveis Bancaris

117,39

Altres

251,28
Total

22.529,35

13.620,13

* Agència de Salut Pública de Catalunya
Pressupost 2015

Ingressos

Quotes centres adherits

Despeses

12.625,00

Altres

6.000,00

Quotes HPH internacional

6.900,00

Projectes HPH

14.000,00

Congressos

4.000,00

Secretaria

2.000,00

Transports

120,00

Material d’oficina

150,00

Serveis Bancaris

120,00

Altres

300,00
Total

18.625,00

27.590,00
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Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona
Secretaría de la Xarxa HPH-Catalunya
catedrapromociosalut@udg.edu

Secretaria de la Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut de Catalunya
Parc Científic i Tecnològic de la UdG · Edifici Casademont · C/ Pic de Peguera 15 · 17003 Girona

20

