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PRESENTACIÓ 
 
L’any 2017 ens ha situat a les portes per celebrar el 10è aniversari de la 
creació de la Xarxa. Una bona ocasió per reflexionar del camí emprès, 
reformular la nostra influència, les fites assolides i els nostres compromisos.  
Durant aquest any una de les línies estratègiques clau  ha estat la 
d’incrementar la visibilitat i capacitat d’influència. Aquest va ser el motiu 
d’endegar un procés de reflexió en el sí de la Comissió Permanent, 
realitzant un ”workshop de branding” per tal de definir quina havia de ser la 
imatge i personalitat de l’HPH – Catalunya. A partir de la qual cosa varem 
dissenyar un nou imagotip amb l’eslògan: “Som la Xarxa Promotora de la 
Salut”, perquè volem ser referents pels pacients i professionals a les nostres 
institucions. 

Els grups de treballs, alfabetització en salut, estàndards en promoció de la 
salut i entorn de treball segur i saludable, van avançant amb bona dinàmica 
i fruit d’aquest esforç es poden trobar noves informacions a la nostra web.  

Per tal de reforçar la comunicació entre els grups de treball i la comissió 
permanent, s’ha creat un nou grup de treball transversal: el grup de 
comunicació coordinat per la Marisa Serra i format per Mònica Fernàndez, 
Núria de Lara i Manel Santiñà. 

Hem seguit treballant en la web per adaptar-la a la nova imatge corporativa 
i a noves funcionalitats en la què destaquem els principis d’un centre de 
Promoció de la Salut i el que representa i volem, que els continguts que 
generem des dels diferents grups de treball així com per la comissió 
permanent, estiguin ben estructurats, actualitzats i accessibles. 

Durant aquest any el pla estratègic 2015-18 ha continuat  vigent i s’ha 
treballat  en totes les línies per aconseguir els objectius.  

Hem estat presents, participant activament, en el foro internacionals i 
locals:  a la 25th International Conference On Health Promoting Hospitals 
And Health Services, celebrada a Vienna del 12 al 14 d’abril de 201; al 
Congrés SECA 2017 Participació a la la taula “Prevención, Promoción y 
Calidad Asistencial”; a la Jornada de la Societat Catalana de Gestió Sanitària 
(Novembre de 2017) i  al Congrés Factor Humano participació a la taula 
“Calidad de vida en el trabajo”.  També cal destacar la Redacció de noticia 
pel Newsletter número 87 (agost de 2017) de l’HPH International  

Per últim, comentar segueix augmentat el nombre de membres i hem de 
donar la benvinguda dos nous membres a la Xarxa HPH: Corporació Parc 
Taulí i Consorci Sanitari de l’Alt Penedès  

Us animem a seguir en aquest engrescador projecte que és la Xarxa 
HPH‐Catalunya i convidem a qui encara no en forma part a participar‐hi. 
 
 



 

3 
 

MEMÒRIA 2017 

 
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 va estar format per Rosa Suñer (Hospital Dr. Josep 
Trueta de Girona), Dolors Juvinyà (EUI Universitat de Girona), Núria 
Serrallonga (Hospital de Sant Joan de Déu), Rosa Simón (Grup SAGESSA) i 
Cristina Iniesta (Hospital del Mar). 

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: 
 Health Literacy 
 Estàndards de Promoció de la Salut 
 Hospitals sostenibles 

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 
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 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. 
 

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 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 HPH Catalunya organitza, per primera vegada a l’estat espanyol, la 

XXI HPH International Conference, 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 en el Cicle Lletres i Salut 
organitzat per la Subdirecció de Promoció de la Salut del Departament 
de Salut 
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2015 
 Es participa activament i es presenten diverses comunicacions 

científiques a la XXIII HPH International Conference, celebrada a Oslo: 
“Evaluation of the HPH-Catalunya strategic plan 2011-2014”; “The 
Experience of the Health Literacy Group of the Catalan Network of Health 
Promoting Hospitals and Health Services of Catalonia”; Evaluation of 
implementation of health promotion at hospitals members of HPH-
Calalonia. 

 Es rep el premi “Strategic Award 2015”, que la xarxa internacional 
atorga a la institució que millor segueix les seves línies estratègiques. 

 Es rep el premi “Rosetó blau”, per presentar una de les deu millors 
comunicacions a la Conferència Internacional HPH 2015 

 Es comencen a desenvolupar els objectius del pla estratègic 2015-2018. 
 Es realitza el Curs online de Promoció de la Salut en col·laboració amb la 

Unió Consorci i Formació  
 Es realitza la Primera Jornada d’Experiències de la Xarxa HPH Catalunya, 

el 29 d’octubre a Vic. 
 
2016 

 Es continuen  desenvolupant  els objectius del pla estratègic 2015-2018 
 Es participa activament i es presenten diverses comunicacions 

científiques a la XXIV HPH International Conference, celebrada a New 
Haven (Connecticut) 

 S’edita  en versió anglesa la Guia d’Alfabetització per a la salut. 
Estàndards i recomanacions per als professionals de la salut . 

 Cristina Iniesta substitueix a Manel Santiñà com a Presidenta de la 
Xarxa. 

 Es realitza la segona edició del curs online “Promoció de la salut als 
hospitals i centres sanitaris” en col·laboració amb la Unió Consorci 
Formació; 

 Es celebra la IV Jornada en Promoció de la Salut, “Visions compartides”, 
que compta amb la presència  de Dra. Angela Coulter (Universitat 
d’Oxford), experta en la participació dels pacients en els resultats de 
salut. 

 Es realitza la primera edició de les ajudes en recerca de Promoció de la 
Salut 
 

2017 
 El pla estratègic 2015-18 continua vigent i es treballa  per aconseguir 

els objectius 
 Participació a la 25th International Conference On Health Promoting 

Hospitals And Health Services, celebrada a Vienna del 12 al 14 d’abril de 
2017 

 S’incorporen dos nous membres a la Xarxa HPH: Corporació Parc Taulí i 
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès 

 Creació del nou imagotip de la Xarxa.  
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 Congrés SECA 2017 Participació a la la taula “Prevención, Promoción y 
Calidad Asistencial”. 

 Participació a la Jornada de la Societat Catalana de Gestió Sanitària 
(Novembre de 2017) 

 Congrés Factor Humano participació a la taula “Calidad de vida en el 
trabajo”. 

 Redacció de noticia pel Newsletter número 87 (agost de 2017) de l’HPH 
International  

 Creació d’un nou grup de treball: comunicació.  



 

7 
 

MEMÒRIA 2017 

COMISSIÓ PERMANENT 
 

 Cristina Iniesta Blasco. Presidenta 
 Manel Santiñà Vila - Tresorer  
 Rosa Simón Pérez - Vicepresidenta  
 Maria Briansó Florencio - Secretaria  
 Isabel Ramon Bofarull - Vocal  
 Rocío Ibáñez Ávila - Vocal  
 Ana Carol Pérez Segarra- Vocal  
 Anna Ferret Piñera – Vocal   
 Marisa Serra Alacid – Vocal  

 
Amb el suport de:  
M. Auxiliadora Romero Cabestany, representant de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 
Dolors Juvinyà Canal, Directora de la Catedra de Promoció de la Salut de 
la Universitat de Girona (Secretariat de la HPH-Catalunya) 
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MISSIÓ, VISIÓ I LÍNIES ESTRATÈGIQUES 2015 – 2018 
 

 
MISSIÓ 
 

o La missió de l’ HPH - Catalunya és liderar la difusió i la implantació de 
la promoció de la salut als hospitals i centres sanitaris catalans. 

 
VISIÓ 

o Volem ser una entitat referent en promoció de la salut als centres 
sanitaris de Catalunya: 

o Impulsant la incorporació de conceptes, valors, estratègies, 
estàndards i indicadors a la seva estructura i cultura 
organitzacional 

o Proporcionant metodologia per a la implantació de programes 
de promoció de la salut als centres 

o Generant evidència científica sobre els resultats en promoció 
de la salut 

o Impulsant la formació en promoció de la salut als professionals 
assistencials i gestors sanitaris 

o 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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MEMBRES 2017 
 
Barcelona 

 Consorci Parc de Salut Mar – Cristina Iniesta 
 Consorci Sanitari Integral – Anna Ferret  

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 
o CAP Gaudí 
o CAP Sagrada Família 

 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 Salut i Envelliment - Sergi Blancafort 
 Hospital Plató Fundació - Jordi Pujol 
 Corporació Sanitària Parc Taulí - Gemma Navarro 
 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès - Helena Mestre 

 
Girona 

 Hospital Universitari Doctor Josep Trueta - Pilar Solé 
 Universitat Girona - Facultat d'Infermeria - Dolors Juvinyà 
 Centre Geriàtric Maria Gay - Jordi Pujiula 
 AECT - Hospital de Cerdanya - Enric Subirats 

 
 
 
Tarragona 
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 GRUP 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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2017 EN NOTÍCIES 
 

Pla estratègic 2015-2018 

Aquest any es continua desenvolupant el pla estratègic 2015-2018 elaborat 
per la Comissió Permanent i aprovat en Sessió Plenària per tots el membres 
participants. En relació a aquest s’han començat a treballar, durant aquest 
any, els següents objectius: 

- Línia estratègica 1. Incrementar la capacitat d'influència: 
Desplegament del Pla de Comunicació.  

- Línia estratègica 2. Proporcionar valor afegit als membres de l'HPH: 
Treball desenvolupat pels tres grups de treball de la Xarxa. 

- Línia estratègica 3. Potenciar la formació en Promoció de la Salut 

- Línia estratègica 4. Fomentar la recerca en promoció de la salut. 
L’objectiu és continuar fent els Ajuts a la recerca i potenciar que els 
grups facin recerca.  

- Línia estratègica 5: Consolidar l’organització interna de la xarxa 

Seguiment dels projectes guanyadors de la Primera Edició d’Ajuts a 
la Recerca de la Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut de 
Catalunya 
L’objectiu d’aquests ajuts ha estat incentivar als centres sanitaris catalans a 
impulsar projectes que permetin desenvolupar accions de promoció de la 
salut.  
S’ha fet un seguiment dels següents projectes : 
 

 “Descansar i dormir, condicionants de salut i benestar” del Consorci 
Sanitari del Garraf. 

 “Projecte Kidstime”. Fundació Orienta 
 “L’alfabetització per a la salut dels pares en població pediàtrica”. 

Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. 
 
25th International HPH Conference (MANEL) 
 
A la 25th International HPH Conference celebrada a la Universitat de Vienna 
es va participar com a membres del Comitè Científic, moderant un parell de 
taules de comunicacions orals i presentant una comunicació oral: 

Iniesta C, Santiñà M, Simón RM, Briansó M, Ferret A, Juvinyà D, Pérez AC, 

Ramon I, Serra M. The action plan to implement the strategic lines of the 

HPH in the Catalan Healthcare organizations.  
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En les activitats preconferencials es va participar moderant Manel Santiñà el 
workshop sobre Estàndards de Promoció de la Salut. 
 
Aixi mateix Cristina Iniesta i Manel Santiñà van participar en l’Assemblea 
General de la HPH 
 
Pla de treball de l’any 2017 
 
Durant l’any 2017 s’ha treballat perquè  l’ HPH - Catalunya sigui referent en 
Promoció de la Salut. S’ha volgut reforçar la nostra visibilitat i treball en 
xarxa 
 
S’ha posat com a objectiu millorar la comunicació interna entre en grups i la 
Comissió Permanent. 
Es treballa conjuntament per reforçar i rellançar la nostra marca per 
aconseguir més influencia i visibilitat. D’aquest rellançament de la nostra 
marca es deriva la creació d’ un quart grup de treball, el de Comunicació. 
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GRUPS DE TREBALL 

 
Alfabetització en salut  
Enquesta als centres adherits envers la incentivació i línies de treball sobre 
l’alfabetització per a la salut. Elaboració segon semestre 2017-primer 
semestre 2018.  

 Ampliar la informació a la web: píndoles específiques (en procés 
d’elaboració) 

 comunicació oral (document acabat) 

 navegació (en procés) 

 Informació amb persones amb necessitats especials (document 
acabat) 

 Iniciar recerca qualitativa en el camp de l’Alfabetització per a la salut 
(en procés d’elaboració del projecte) 

 Incorporar l’Alfabetització per a la salut i el programa Askme 3 en 
l’atenció i seguiment de les persones i famílies afectades d’ictus. 
Treball conjunt amb el Pla Director d’ictus. 2018-2019: 

o Fase 1: Elaboració indicadors de qualitat relacionats amb el 
programa: Gener-Desembre2017 

o Fase 2: Audit pre-campanya: Juliol-Setembre2018 a una 
mostra representativa de persones afectades d’ictus i 
hospitalitzades en centres adherits a la xarxa HPH Catalunya. 

o Fase 3: Informació i difusió dels estàndards en comunicació 
relacionats amb l’alfabetització per a la salut i del programa 
Askme3 als centres adherits de la xarxa HPH Catalunya que 
tractin persones afectades d’ictus: Setembre-Octubre2018 

o Fase 4: Audit post-campanya a tots els pacients diagnosticats 
d’ictus que siguin objecte d’estudi en l’audit del Pla Director 
d’ictus i hagin estat hospitalitzats en centres de la xarxa HPH 
Catalunya: Novembre-Desembre2018 

Membres: 

 Rai Barba. Hospital Clínic. Barcelona 
 Sergi Blancafort.  Fundació Salut i Envelliment. UAB  
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 Irene Blasco.  Consorci Sanitari del Garraf.  
 Maria Briansó. Grup SAGESSA  
 Mª Jesús Febré. Hospital Sant Rafael. Barcelona  
 Mónica Fernández. Consorci  Sanitari Integral 
 Laura Fernández. Fundació Salut i Envelliment. UAB 
 Laura Garcia Gimeno. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 

Badalona.   
 Carme González. Servei Català de la salut. CatSalut 
 Carme Guiteras Mauri. Consorci Hospitalari de Vic. 
 Elvira Méndez. Associació Salut i Família. Barcelona   
 Helena Mestre. Centre Sanitari de l’Alt Penedès 
 Lourdes Mestre. Parc de Salut Mar. Escola Superior d’Infermeria del 

Mar. Barcelona 
 Marta Peña García. Xarxa Sanitaria i Social. Santa Tecla. 
 Jordi Pujiula Masó. Centre Maria Gay. Girona 
 Daria Roca. Hospital Clinic. Barcelona  
 Verònica Romero. Centre Sanitari de l’Alt Penedès 
 Joana Ruiz Pastor. Consorci Sanitari del Garraf.  
 Marisa Serra Alacid. Hospital Sant Joan de Deu, Materno-Infantil 

d'Esplugues. Barcelona  
 Montse Soro Artola. Institut Bonanova. Parc Salut Mar (UPF). 

Barcelona  
 Rosa Suñer Soler. Facultat d’Infermeria. Universitat de Girona  
 Jordi Vilardell. Hospital Clínic. Barcelona  

 
Entorn laboral segur i saludable (F. Bretau Pendent) 
 
En la línia de la nova orientació impulsada a la Xarxa  el grup decideix 
canviar el seu nom de Grup de Promoció de la Salut en el Treball a entorn 
de treball segur i saludable.  
 
Elaboració i validació d’un qüestionari de cultura preventiva als hospitals i 
centres sanitaris”. 
El propòsit d’aquest projecte és obtenir una eina de mesura per avaluar el 
grau de cultura preventiva a les institucions hospitalàries i centres sanitaris 
a Catalunya. 
Al fer una revisió bibliogràfica extensa no vàrem trobar cap qüestionari 
validat amb aquesta finalitat. 
El procés d’obtenció d’aquesta eina ha suposat una fase de disseny i després 
una fase de validació (validesa i fiabilitat).  
La mostra per la validació ha estat de 590 qüestionaris contestats. 
Després de les darreres indicacions de l'estadístic el treball esta sent revisat 
per tots els components del grup i a punt per a la seva presentació a la 
Xarxa i a l’àmbit científic de difusió i publicació. 
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Estudi de l’estat immunitari en front a tètanus, diferia i tos ferina en 
professionals sanitaris de la Xarxa Catalana d’Hospitals i Centres Promotors 
de la Salut. SEROPREV 2 
 
Els diferents centres que participen en l’estudi que ja han pogut recollir les 
mostres de sang que tenien assignades han estat entregades al laboratori 
de microbiologia de l’Hospital Clínic, i els centres restants ho faran abans del 
28 febrer. 
Cada treballador signa un consentiment per, una banda, participar a l’estudi,  
i, per altre banda, que una part del sèrum quedi en seroteca, per una 
possible segona part de l’estudi. 
A més s’ha omplert de cada treballador participant un full de recollida de 
dades 
A partir d’aquell moment es resta a l’espera de resultats. 
Dins de la nova orientació de la Xarxa, s’ha creat un subgrup de Bones 
Pràctiques. 
 
Membres: 
 
 Frederic Bretau (Consorci Sanitari del Garraf. Sant Pere de Ribas) 
 Rosa Carreras (Institut Assistència Sanitària. Girona) 
 María Esteve (Hospital Germans Trias. Badalona) 
 Assumpció Guixeras (Hospital Josep Trueta. Girona) 
 Consol Serra(Parc de Salut Mar. Barcelona) 
 Pilar Peña (Hospital Parc Taulí. Sabadell) 
 Eugènia Sánchez (Consorci Sanitari Integral) 
 Pilar Subirats (Hospital Sant Joan de Reus – SAGESSA) 
 Susanna Torrecillas (Hospital Sant Rafael. Barcelona) 
 Marta Tortajada (Hospital Clínic. Barcelona) 
 Miquel Vilardell Ynaraja ( Consorci Hospitalari de Vic) 
 Núria de Lara (Agència Salut Pública. Barcelona)  
 Anna Carol Pérez Segarra (Hospital Sant Rafael. Barcelona) 
 Anna Jover (Hospital Plató. Barcelona) 
 Gemma Navarro (Hospital Parc Taulí. Sabadell) 

 
Components del Subgrup de BP:  
 
 Anna Carol Pérez Segarra (Hospital Sant Rafael) 
 Susana Torrecillas(Hospital Sant Rafael) 
 Núria de Lara (Salut Pública) 
 Gemma Navarro (Parc Taulí) 
 Consol Serra (Hospital del Mar) 
 Anna Jover/ Laia Tarradellas (Hospital Plató) 
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Estàndards en Promoció de la Salut  
Durant l’any 2017 s’ha fet revisió de la presència de promoció de la salut en 
els estàndards d’acreditació a Catalunya; una proposta d’incorporació 
d’estàndards bàsics als estàndards d’acreditació del Departament de Salut i 
s’ha traslladat al Dr. Josep Davins la proposta d’estàndards de promoció de 
la salut per a ser incorporats en els estàndards d’acreditació dels hospitals i 
centres d’atenció primària a Catalunya. 

S’ha elaborat per consens un document de principis d’un hospital o centre 
promotor de la salut que s’assumeix des de la Xarxa HPH Catalunya per 
afegir a la pàgina web.  

S’ha fet un anàlisi comparatiu dels estàndards de promoció de la salut 
versió 2006 i versió 2017. 

El pla de treball del 2018 inclou la traducció al català de la versió 2017 
d’estàndards de promoció del a salut; avaluació de la implementació dels 
estàndards als membres de la Xarxa HPH; presentació dels resultats a la 
jornada de bones pràctiques d’abril, identificar bones pràctiques per 
compartir i dissenyar accions específiques a partir dels resultats.  

 
Membres: 
 
 Dolors Juvinyà, Coordinadora del Grup, Càtedra de Promoció de la 

Salut, Universitat de Girona. 
 Carme Bertran, Facultat d’Infermeria, Universitat de Girona 
 Rosa Simón, Consorci Sanitari del Garraf. 
 Manel Santiñà, Hospital Clínic de Barcelona.  
 Anna Carol Pérez, Hospital Sant Rafael de Barcelona. 
 Isabel Ramon, Consorci Hospitalari de Vic. 
 Sílvia Carbonell, Consorci Hospitalari de Vic 
 Elvira Méndez, Associació Salut i Família. 
 Helena Mestre, Consorci Hospitalari de l’Alt Penedès 
 Verònica Romero, Consorci Hospitalari de l’Alt Penedès 
 Gemma Navarro, Parc Taulí 
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MEMÒRIA 2017 

 
DADES ECONÒMIQUES  

 
El tancament comptable de l’any 2017 ha estat:  
 
DESPESES 2017 

 
 Gastat 

Quota HPH 7.200,00 
Projectes HPH-Cat 8.243,30 

Congressos 4.080,42 
Transports    121,15 
Bancàries    161,90 
D’altres    221,00 

  
TOTAL 20.027,77 

 
INGRESSOS 2017 
 

 Ingressat 
Quotes 11.250,00 

ASP   6.000,00 
TOTAL 17.250,00 

 
TOTAL 2017 

 
 Pressupostat Realitzat 

Despeses 27.890,00 20.027,77 
Ingressos 18.325,00 17.250,00 
Total -9.565,00 -2.777,77 
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MEMÒRIA 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona 
Secretariat de la Xarxa HPH-Catalunya 

 
catedrapromociosaluthph@udg.edu 

 
 
 
 
 


