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Pla estratègic 2019- 2022

Consolidació del tercer pla estratègic

Jornada de treball 15 d’octubre amb la participació 

de 21 professionals de 15 centres diferents



Pla estratègic 2019- 2022

Característiques:

Alineament estratègic: HPH internacional, OMS 

Subdirecció de promoció de la salut i el Pla de salut 

2016-2010 

Més realista. De 5 línies estratègiques passem a 3, 

amb un màxim de 3 objectius estratègics per línia

Planifiquem avaluació (taula d’indicadors)  
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La missió de la Xarxa Catalana és impulsar la

promoció de la salut als hospitals i centres

sanitaris catalans, amb l’objectiu de millorar la

salut de les persones ateses, els professionals i

la comunitat

MISSIÓ
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•

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

Catalunya:

Impulsant la incorporació de valors i estratègies a l’estructura i cultura organitzacional

Proporcionant eines i coneixement per el desplegament de programes de promoció de la salut 

Facilitant l’intercanvi d’experiències  en promoció de la Salut : afavorint les sinèrgies  entre 

centres

Impulsant la formació en promoció de la salut als professionals  

Afavorint la recerca  i innovació en promoció de la salut 

VISIÓ
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Línies estratègiques 2019- 2022

1.Incrementar la capacitat d’influència

2. Proporcionar valor afegit als membres de l’HPH-CAT

3. Potenciar la formació i recerca en promoció de la salut



Objectius estratègics 2019- 2022

1. Incrementar la capacitat d’influència

OE 1.1 Incrementar i mantenir el nombre de membres

OE 1.2 Mantenir els espais relacionats amb els stakeholders

OE 1.3 Incorporar la PS a l’estratègia, programes, accions i estructura 

de les institucions
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2. Proporcionar valor afegit als membres de l’HPH-CAT

OE 2.1 Dinamitzar els grups de treball vinculats a les línies estratègiques

OE 2.1 Definir i estandarditzar el model de PS als centres

OE 2.3 Difondre i compartir experiències i bones pràctiques dels grups de 

treball



Objectius estratègics 2019- 2022

3. Potenciar la formació i recerca en promoció de la salut

OE 3.1 Disposar d’un catàleg d’activitats formatives per als membres

OE 3.2 Ajudar els centres a fer recerca en PS 



Indicadors de compliment del Pla estratègic

Objectius estratègics Indicadors

LE.1. Incrementar la capacitat d'influència

OE 1.1 Incrementar i mantenir el nombre de membres
Nombre de membres afiliats

Nombre de baixes durant l'any

OE 1.2 Mantenir els espais relacionats amb els stakeholders

Nombre de fòrums on hi ha un representant d'HPH-CAT

Nombre d'aliances formalitzades amb acord de col·laboració

Nombre de membres de l'HPH que participen a task forces de l'HPH-INT

OE 1.3 Incorporar la PS a l’estratègia, programes, accions i estructura de les institucions
% de centres amb PS a la seva estratègia

% de centres amb responsable de PS formalment identificat

LE.2. Proporcionar valor afegit als membres de l’HPH

OE.2.1. Dinamitzar els grups de treball vinculats a les línies estratègiques

% de centres en què s'ha fet un estudi de navegabilitat

Nombre de documents guia per als centres publicats a la web

Pressupost anual, desglossat per provinença dels recursos

% del pressupost anual dedicat als objectius de la missió

OE.2.2. Definir i estandarditzar el model de PS als centres % de centres avaluats segons els estàndards de l'HPH

OE 2.3 Difondre i compartir experiències i bones pràctiques dels grups de treball Nombre d'accions de comunicació

LE.3. Potenciar la formació i recerca en promoció de la salut

OE 3.1 Disposar d’un catàleg d’activitats formatives per als membres

Nombre d'edicions de cursos online sobre PS realitzades

Nombre d'alumnes que han realitzat els cursos online sobre PS de l'HPH-CAT

Nombre d'alumnes de centres de l'HPH-CAT que han fet el màster de PS

Nombre d'alumnes de centres de l'HPH-CAT que han fet els cursos d'estiu de PS

OE 3.2 Ajudar els centres a fer recerca en PS

Nombre d'articles en relació a PS publicats per membres de l'HPH-CAT

Nombre de projectes de recerca en PS en actiu, promoguts per l'HPH-CAT

Nombre de projectes de recerca en PS externs en què participen membres de l'HPH-CAT




