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PRESENTACIÓ
El 2018 ha estat un any de consolidació a nivell intern i extern per a
Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut de Catalunya
A l’Assemblea General de la 26a Conferència de la xarxa HPH
Internacional celebrada a Bolonya hem presentat la nostra candidatura
per formar part de la General Board (Junta de Govern). Hem estat
seleccionats, juntament amb Suècia, Austràlia, Noruega, Taiwan, Hong
Kong i Itàlia, on fem seguiment de la estratègia aprovada per
l’Assemblea. La nostra participació mensual ens està aportant poder
compartir coneixements, bones pràctiques i experiències d’altres països
per traslladar-ho a la nostra xarxa i ens suposa una major visibilitat i
posicionament a nivell internacional.
A nivell intern hem celebrat una sessió de reflexió estratègica per a
l’elaboració del III Pla Estratègic. El nou Pla especifica les noves línies
estratègiques per als propers quatre anys (2019-2022), tenint en compte
les recomanacions internacionals, el Pla de Salut i les línies de la
Secretaria de Salut Pública. Aquest tercer Pla ja es concreta en tres línies
estratègiques: 1.Incrementar la capacitat d’influència; 2. Proporcionar
valor afegit als membres de l’HPH-CAT i 3. Potenciar la formació i
recerca en promoció de la salut.
Hem organitzat la 2a Jornada de Bones Pràctiques a la seu de la
Secretaria de Salut Púbica de Catalunya que va comptar amb un alt
nivell de participació de membres de la nostra xarxa.
Els grups de treball han continuat avançant. A la nostra web
http://promociodelasaluthph.cat podeu trobar les línies desplegades
pels grups de treball (estàndards en promoció de la salut, alfabetització
en salut i entorn de treball segur i saludable) i totes les activitats que
estem realitzant.
Hem donat la benvinguda a dos nous membres: Fundació Sanitària de
Mollet i Xarxa Santa Tecla.
A la Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut de Catalunya
seguim compromesos en 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.
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COMISSIÓ PERMANENT
w Cristina Iniesta Blasco. Presidenta
w Isabel Ramon Bofarull - Vicepresidenta
w Manel Santiñà Vila - Tresorer
w Rosa Simón Pérez - Vocal
w Maria Briansó Florencio - Secretaria
w Rocío Ibáñez Ávila - Vocal
w Ana Carol Pérez Segarra- Vocal
w Mònica Fernández Aguilera – Vocal
w 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 Càtedra de Promoció de la Salut
de la Universitat de Girona (Secretariat de la HPH-Catalunya)

Imatge: Membres de la Comissió Permanent HPH Catalunya
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MISSIÓ, VISIÓ I LÍNIES ESTRATÈGIQUES PERÍODE 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.
2.
3.
4.
5.

Incrementar la capacitat d’influència.
Proporcionar valor afegit als membres de l’HPH
Potenciar la formació en promoció de la salut
Fomentar la recerca en promoció de la salut
Consolidar l’organització interna de la xarxa
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PLA ESTRATÈGIC 2019-2022
MISSIÓ
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
VISIÓ
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 al 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 la innovació en promoció de la salut Les
nostres
Línies estratègiques:
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
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MEMBRES 2018
Barcelona
• Consorci Parc de Salut Mar – Cristina Iniesta
• Consorci Sanitari Integral – Anna Ferret / Mònica Fernández
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
• Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla – Marta Peña
• Fundació Sanitària Mollet – Mireia Vicente
Girona
• Hospital Universitari Doctor Josep Trueta - Pilar Solé
• Universitat Girona - Facultat d'Infermeria - Dolors Juvinyà
• Centre Geriàtric Maria Gay - Jordi Pujiula
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• AECT - Hospital de Cerdanya - Enric Subirats
Tarragona
• 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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ANY 2018 EN NOTÍCIES
Segona Edició d’Ajudes 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.
Es van presentar un total de 5 projectes de diferents centres de la Xarxa
que van ser puntuats per la Dra. Carme Bertran degana de la Facultat
d’Infermeria de la Universitat de Girona, la Dra. Carmen Cabezas
Subdirectora general de Promoció de la Salut de la Generalitat de
Catalunya, i la Dra. Maribel Pasarín de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona.
Els projectes guanyadors van ser els següents:
• “Promoció d’hàbits saludables per al dia a dia en els professionals
assistencials de Parc Taulí Hospital Universitari” de l’Hospital Parc
Taulí
• “Els pacients amb un tumor cerebral i les seves famílies, en el
centre de les millores de la Unitat de Neuro-oncologia. Disseny
participatiu d’una Guia informativa” de l’Hospital Sant Joan de
Déu.
II Jornada de Bones Pràctiques
La Jornada va tenir lloc el 20 d’abril a la Secretaria de Salut Pública
(Barcelona). L’objectiu de la jornada va ser fer intercanvi d’experiències i
coneixements. i va estar dirigida a tots els professionals que formem part
de la xarxa,
La Conferència inaugural va estar a càrrec de la Dra. Carmen Cabezas,
que va parlar sobre nous reptes en promoció de la salut als hospitals i
centres sanitaris.
Es van presentar dues taules d’experiències, amb un total de sis bones
practiques i Dolors Juvinyà va parlar sobre “Un cop d’ull als centres en
relació als Estàndards en promoció de la salut”
En el decurs de la jornada vam tenir l’oportunitat de conèixer el progrés
dels projectes de recerca guanyadors dels 3 Ajuts per a la recerca que
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la Xarxa HPH - Catalunya va convocar el 2016 i es van anunciar els
guanyadors dels Ajuts corresponents a la convocatòria 2018.
L’esdeveniment va servir també per lliurar l’acreditació HPH International al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i a la Corporació
Sanitària Parc Taulí, ambdós incorporats durant el 2017 i per donar la
benvinguda a la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla
27th International HPH Conference (Bolonya)
La 27a conferència anual va tenir lloc del 6 al 8 de juny a Bolonya
(Itàlia).amb el lema “estratègies de promoció de la salut per a realitzar la
reorientació dels serveis de salut: Polítiques i pràctiques basades en
l’evidència”
La Xarxa va participar a través de Manel Santiñà que va moderar una
sessió oral de HPH Standards, Cristina Iniesta que va moderar la mini
sessió oral “Promoting the health of staff through physical activity” i Dolors
Juvinyà que va moderar la mini sessió oral “Promoting a healthy lifestyle
in the community”. També es va presentar “Brand Stratregy: reforncing
the HPH Catalunya Network” en nom de tota la Xarxa i dos pòsters.
Entrem a formar part de la General Board de l’HPH Internacional
En la darrera Conferència de la HPH Internacional celebrada a Bolonya
vam presentar la nostra candidatura per formar part de la General
Board. Vam ser
seleccionats,
juntament amb Suècia, Austràlia,
Noruega, Taiwan, Honk Kong i Itàlia. Com a membres de la General
Board de l’HPH Internacional fem seguiment de la estratègia aprovada
per l’Assemblea.

Imatge: General Board HPH Internacional

10

MEMÒRIA 2018

Sessió Monogràfica. Elaboració del Nou Pla Estratègic (2019-2023)
Durant la sessió es va reflexionar sobre el pla estratègic de la xarxa pels
propers quatre anys.
Les característiques del Nou Pla són:
- Alineament estratègic amb HPH internacional, OMS, la
subdirecció de Promoció de la salut i el Pla de Salut 20162020
- Es passen de 5 línies estratègiques a 3
- Es planifica l’avaluació del Pla
Les tres línies estratègiques del pla són:
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
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GRUPS DE TREBALL
Grup de Treball Alfabetització per a la salut (Health literacy)

Enquesta sobre l’Alfabetització per a la salut als centres de la xarxa
El grup va dissenyar una enquesta per avaluar l’Alfabetització per a la
salut als centres membres de la xarxa. Conceptualitzada entre els mesos
de maig i juny, es va passar als centres a l’octubre i l’informe final es va
dur a terme el mes de novembre de 2018.
Els objectius eren: conèixer el grau d’ implantació de l’alfabetització en
salut i conèixer quines pràctiques es porten a terme. L’enquesta
comptava de 15 preguntes entre qualitatives i quantitatives i es va
enviar de manera electrònica als centres. Dels 21 enviaments, la van
contestar 14 centres (66% de participació)
Pel que fa a les principals conclusions, destaquem les següents:
• L’anàlisi de la navegabilitat dels edificis, amb un 50% és l’aspecte
més implantat en els centres.
• Segueixen amb un 42% els objectius i línies de treball per a
l’alfabetització i la navegabilitat i la usabilitat de la web.
• Un 35,7% dels centres disposen de procediments per implantar la
healh literacy i documents de bones pràctiques. Els documents de
Bones pràctiques que disposen els centres s’han basat en el
document de la Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut.
• Hi ha poca avaluació de la llegibilitat dels fulls informatius. Alguns
centres fan servir l’escala inflesz i hi ha la intenció de que siguin
avaluats per pacients.
• El departament de Comunicació és el que més centralitza els
temes de health literacy a la majoria de centres.
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Els resultats es van presentar com a abstract per al Congrés
Internacional de l’HPH de 2019, i va ser escollit.
Durant els 2019 es preveu fer difusió dels resultats de l’enquesta en
diverses revistes científiques nacionals i internacionals.
Canvis en la coordinació del grup
Des de setembre de 2018, Mònica Fernández Aguilera va assumir la
coordinació del grup, en substitució de Rosa Suñer Soler.
Treball conjunt amb el Pla Director d’ictus. 2018-2019:
La intervenció al Pla Director d’ictus es du a terme entre el juliol i
setembre de 2018. Des del Pla es fa a una mostra representativa de
persones afectades d’ictus i hospitalitzades en centres adherits a la
xarxa HPH Catalunya (10) on se li pregunten als pacients temes sobre la
millora de la comunicació en el seu procés d’alta.
L’objectiu per al 2019 es presentar el programa Ask Me 3 a tots els
centres per tal que es pugui avaluar si la campanya serveix per millorar
la comunicació amb pacients amb ictus i altres patologies.
Participació en Jornades
A l’abril, es va participar a la 2a Jornada de Bones Pràctiques de l’HPH –
Catalunya. Mònica Fernández, membre del grup de HL, va moderar la
1a taula d’experiències i Jordi Vilardell, membre també del grup, va
presentar el projecte del Portal Clínic.
Fernández i Vilardell van impartir un seminari d’Alfabetització per a la
salut conjuntament amb Rosa Suñer, dins de la Setmana de la Salut de
la Universitat de Girona, a la facultat d’Infermeria, durant el mes d’abril.
Planificació Estratègica
Dues representants del Grup van participar a la Jornada de Planificació
Estratègica, per definir el Pla Estratègic 2019-2022. Isabel Ramon, que fa
de connexió entre la Junta Permanent de la Xarxa i el grup, i Mònica
Fernández, que també representa a la seva organització, el Consorci
Sanitari Integral, dins de la Junta Permanent, i que des de setembre
assumia la coordinació del grup.
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Membres del grup:
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Rai Barba. Hospital Clínic. Barcelona
Sergi Blancafort. Fundació Salut i Envelliment. UAB
Irene Blasco. Consorci Sanitari del Garraf.
Maria Briansó. Grup SAGESSA
Maria Jesús Febré. Hospital Sant Rafael. Barcelona
Mónica Fernández Aguilera. 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 Clínic. Barcelona
Verònica Romero. Centre Sanitari de l’Alt Penedès
Joana Ruiz Pastor. Consorci Sanitari del Garraf.
Marisa Serra Alacid. Hospital Sant Joan de Déu, 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
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Grup de treball 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 era obtenir una eina de mesura per
avaluar el grau de cultura preventiva a les institucions hospitalàries i
centres sanitaris a Catalunya. Després d’una cerca exhaustiva a PubMed no es va trobar cap eina que fos útil per fer possible la mesura de
la cultura preventiva en centres sanitaris assistencials.
Es decideix l’elaboració i validació d’un qüestionari de nova creació,
per a aquesta finalitat.
Durant l’any 2018 es finalitza la redacció de l’article:
¿Podemos medir la cultura preventiva? Elaboración y validación de un
cuestionario de cultura preventiva que es va acceptar amb esmenes
menors a la revista Medicina y Seguridad en el Treball, i que un cop
revisat ,es va publicar a la revista Medicina y Seguridad en el Trabajo
(http://promociodelasaluthph.cat/wp-content/uploads/2018/08/HPHcatalunyapublicacio-cuestionario.pdf).

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
La prevalença d’anticossos protectors davant el tètanus, diftèria i tos
ferina entre els professionals sanitaris és baixa. Els programes
d’immunització en aquest col·lectiu i altres esdeveniments clínics i
epidemiològics en els últims anys ens permeten anticipar que la
seroprevalença d’anticossos protectors ha millorat.
L’estudi ens permetrà investigar la situació immunitària davant el
tètanus, diftèria i tos ferina dels treballadors dels centres sanitaris que
pertanyen a Xarxa de Catalana d’Hospitals Promotors de la Salut, així
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com també analitzar els sistemes de registre d’immunitzacions indicades
per risc laboral .
Durant el 2018 es van enviar las mostres des de cada un dels 7 centres
participants al laboratori central de recerca, es va completar la base de
dades i s’han obtingut ja els resultats microbiològics.
Bones Pràctiques en Promoció de la Salut.
S’ha obert una nova línia de treball sobre Bones Pràctiques en Promoció
de la Salut que pretén la difusió i l’ intercanvi d’accions i experiències
de Bones Pràctiques que demostrin els beneficis sobre la salut de les
persones en l’entorn laboral influint també en l’àmbit familiar i el
comunitari.
S’ha definit el Model de bones pràctiques, els criteris d’inclusió,
d’avaluació i priorització així com el catàleg d’accions de Promoció de
la Salut per poder dona’ls-hi visibilitat a la pàgina web i compartir les BP.
Membres del grup:
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Anna Carol Pérez. Hospital Sant Rafael, Barcelona
Laia Terradellas Antoñanzas. Hospital Plató, Barcelona
Assumpció Guixeras. ICS Girona
Consol Serra .Parc de Salut Mar, Barcelona
Eugenia Sánchez. Consorci Sanitari Integral, Barcelona
Fanny Margalef. Xarxa sanitària i Social Santa Tecla
Frederic Bretau. Consorci Sanitari del Garraf, Sant Pere de Ribes
Gemma Navarro. Hospital Parc Taulí, Sabadell
Marcel Pujol. Fundació Sanitària Mollet
María Esteve. Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona
Marta Tortajada. Hospital Clínic, Barcelona
Miguel Angel Martínez. Fundació Sanitària Mollet
Miquel Vilardell. Consorci Hospitalari de Vic
Núria de Lara .Secretaria de Salut Pública
Núria Rovira.. Xarxa sanitària i Social Santa Tecla
Pilar Peña Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell
Pilar Subirats .Hospital Sant Joan de Déu-Esplugues
Rosa Carreras. Institut d’Assistència , Girona
Rocío Ramírez. Fundació Sanitaria Mollet
Susanna Torrecillas. Hospital Sant Rafael, Barcelona
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Grup de treball d’estàndards en Promoció de la Salut

Durant l’any 2018 el grup ha realitzat les següents activitats:
Es realitza la traducció al català de la versió Beta (2017) d’estàndards
de promoció de la salut de l’HPH Internacional.
S’elabora de la versió definitiva del document d’estàndards: un formulari
d’autoavaluació dels 5 estàndards per passar als centres de l’HPH
Catalunya i s’avalua la seva implementació als centres de la als mesos
de febrer-març. Un total de 12 centres van respondre el qüestionari. Els
resultats mostren una alta implementació dels estàndards 1 - Política
lideratge i col·laboració -, 2 –Avaluació dels pacients- i 4 –Promoure un
lloc de treball saludable i garantir la capacitació per a la Promoció de
la Salut- essent aquest últim qui obté les majors puntuacions; per contra
els resultats d’un percentatge més baix d’acompliment el presenta
l’estàndard 5 – Aplicació i supervisió
Es presenten els resultat a la Jornada anual de la Xarxa HPH (abril de
2018).
Es realitza una proposta per tal d’incorporar estàndards bàsics als
estàndards d’acreditació del Departament de Salut.
Es trasllada la Subdirecció general d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i
Farmacèutiques 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 de Catalunya.
Finalment s’aconsegueix la incorporació dels següents set estàndards de
promoció de la salut a la nova guia d’acreditació del Departament de
salut:
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1. L’organització té una política escrita de Promoció de la Salut
Clínica (orientada a pacients, familiars, staff, comunitat i medi
ambient)
2. L’organització té un pla de col·laboració amb altres serveis i
sectors de la salut per a la promoció de la Salut.
3. L’organització proporciona als pacients informació sobre factors
importants relatius a llur malaltia o problema de salut i es realitzen
actuacions rellevants de promoció e la salut en la trajectòria i en
el tractament del pacient
4. La direcció estableix les condicions pel desenvolupament de llocs
de treball segurs i saludables , activitats de promoció de la salut
per al personal i adquisició d’habilitats de PS del personal.
5. La política de promoció de la salut clínica s’implementa com a
part de la millora continua enfocada a millorar els resultats en
salut
6. L’organització aplica i fa un seguiment de la política de Promoció
de la Salut Clínica com a part del sistema de millora de la qualitat
del centre.
7. L’organització garanteix que els professionals de la salut,
juntament amb els pacients, avaluïn de manera sistemàtica
quines són les necessitats per a les activitats de promoció de la
salut i els riscs associats.
Membres del grup:
w Dolors Juvinyà, Coordinadora – Càtedra de Promoció de la Salut,
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Universitat de Girona
Manel Santiñà – Hospital Clínic
Rosa Simon – Consorci Sanitari del Garraf
Carme Bertran - Universitat de Girona
Anna Carol Pérez – Hospital Sant Rafael
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
Marta Peña – Xarxa Santa Tecla
Rocío Ramírez – FSMollet
Gustau Oller - FSMollet
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DADES ECONÒMIQUES
El tancament comptable de l’any 2018 ha estat:
DESPESES 2018

Quota HPH
Projectes HPH-Cat
Congressos
Transports
Bancàries
D’altres
Material Oficina
Total Despeses
Ordinàries
Total Despeses
Extraordinàries (*)
TOTAL

Gastat
7.200,00
5.595,82
2.652,30
59,95
104,06
721,00
979,30
17.312,43

10.944,00
28.256,43

* Despesa aprovada per l’Assemblea General atenent la tresoreria
disponible.
INGRESSOS 2018
Ingressat
13.000,00
3.000,00
16.000,00

Quotes
ASP
TOTAL
TOTAL 2018

Despeses
Ingressos
Total

Pressupostat
36.700,00
19.300,00
- 17.400,00

Realitzat
28.256,43
16.000,00
- 12.256,43

Comentaris:
En els projectes desenvolupats cal destacar el de desenvolupament de
la marca HPH-Catalunya i el de la nova pagina web.
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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 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:
w Health Literacy
w Estàndards de Promoció de la Salut
w 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.
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2011
S’aproven els estatuts de funcionament de l’Associació “Xarxa
d’hospitals i centres promotors de la salut de Catalunya” HPHCatalunya.
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.
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.
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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
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 20152018.
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 20152018
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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.
Congrés SECA 2017 Participació a 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.
2018
Es convoca la segona edició d’ajudes a la recerca de l’HPH
Catalunya
Es realitza la II Jornada de Bones Pràctiques
Participació a la 27a Conferència Anual de l’HPH Internacional
celebrada a Bolonya amb el lema “Health promotion strategies to
achieve reorientation of health services: evidence-based policies
and practices”
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Presentem candidatura i som seleccionats per formar part de la
General Board a l’HPH internacional
Sessió Monogràfica de reflexió estratègica per a l’elaboració del nou
pla pels propers 4 anys (2019-2023).
Incorporació d’estàndards de promoció de la salut (organitzacionals
i clínics) en l’actualització del Model d’Acreditació Hospitalària a
Catalunya.
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Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona
Secretariat de la Xarxa HPH-Catalunya
http://promociodelasaluthph.cat
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