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PRESENTACIÓ  
 

Aquest any hem estat avançant en el nostre objectiu d’influir en 
promoció de la salut en els nostres centres.  
 
Vam tenir l’oportunitat de reunir-nos amb la consellera de Salut, Alba 
Vergés, i  compartir el recorregut de la xarxa en aquests 10 anys 
reforçant el nostre compromís en ser referents a les nostres organitzacions 
com la xarxa promotora de la salut . 
 
Celebrem que a la convocatòria d’adhesió al projecte d’ Empreses 
Promotores de Salut (EPS)  de la Secretaria de Salut Pública, de les 14 
empreses que van obtenir el diploma, 7 són organitzacions de salut 
membres de la xarxa.   
 
A nivell internacional hem tingut una participació molt activa al ser 
membres de la General Board (junta de govern) amb reunions mensuals 
de seguiment de l’estratègia i agenda de la xarxa HPH Internacional. A 
la Conferència anual que es va celebrar al maig a Varsòvia vam estar 
present a l’assemblea plenària, en el comitè científic, com a presidenta 
a la sessió “nom” de les sessions i es van presentar 4 comunicacions. 
  
Hem tornat a convocar els ajuts a la recerca i a celebrar la nostra  
jornada anual com a punt de trobada per compartir els avenços i les 
experiències.  
 
Al mes de desembre vam convocar una  sessió plenària per fer el 
seguiment del Pla Estratègic 2019-2023 per avançar o reforçar les nostres 
línies d’acció.  
 
Ens felicitem que cada vegada som més presents com a xarxa 
promotora de la salut.  
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COMISSIÓ PERMANENT 
 
 Cristina Iniesta Blasco. Presidenta 
 Isabel Ramon Bofarull - Vicepresidenta  
 Manel Santiñà Vila - Tresorer  
 Rosa Simón Pérez - Vocal 
 Maria Briansó Florencio - Secretaria  
 Rocío Ibáñez Ávila - Vocal  
 Ana Carol Pérez Segarra- Vocal  
 Mònica Fernández Aguilera  – Vocal   
 Marisa Serra Alacid - Vocal 
 Pilar Soler – 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) 
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MISSIÓ, VISIÓ I LÍNIES ESTRATÈGIQUES  
 
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 2019 
Barcelona 

 Consorci Parc de Salut Mar – Cristina Iniesta 
 Consorci Sanitari Integral –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 
 AECT - Hospital de Cerdanya - Enric Subirats 
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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 2019 EN NOTÍCIES 
 
Tercera  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 els centres sanitaris 
catalans a impulsar projectes que permetin desenvolupar accions de 
promoció de la salut. 
 
Es van presentar un total de 8 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: 

 El professional sanitari com a promotor d’una estratègia de 
deshabituació tabàquica en el pacient ingressat en un hospital de 
tercer nivell: estudi de les barreres a nivell individual i organitzatiu. 
Consorci Sanitari Integral.  

 Educa’ment. Programa d’alfabetització en salut mental, reducció 
de l’estigma i augment de l recerca d’ajuda en la població 
adolescent escolaritzada. Fundació Orienta.  

 Com influeixen els hàbits de vida saludable, l’apoderament i la 
satisfacció de vida dels professionals a la satisfacció laboral. 
Hospital Germans Trias i Pujol.  

 
 
Reunió amb la consellera Alba Vergés 
 
A l’abril, Cristina Iniesta, Manel Santiñà i Isabel Ramón en representació 
de la Xarxa HPH Catalunya es van reunir amb la Consellera del 
Departament de Salut, Sra. Alba Vergés amb l’objectiu d’explicar què és 
i quins són els objectius de la Xarxa, què s’ha fet durant aquests més de 
10 anys d’existència així com el seu funcionament i la col·laboració de la 
Càtedra de la Universitat de Girona i el suport de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 
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V Jornada de la Xarxa HPH Catalunya  
El 17 de maig de 2019 es va celebrar a la Secretaria de Salut Pública la V 
Jornada de Promoció de la Salut de la Xarxa Catalana, amb el lema 
“organitzacions promotores de salut”.  
 
L’objectiu de la jornada va ser compartir les millors experiències i bones 
pràctiques en promoció de la salut implementades en organitzacions 
sanitàries i reflexionar sobre la necessitat de definir i planificar estratègies 
en promoció de la salut en tots els centres.  
 
La conferència inaugural va a estar a càrrec de Ferran Ramon Cortés, 
director de l’institut 5 Fars i co-creador dels models Bridge i Sikkhona.  
 
En el decurs de la jornada van tenir lloc dues taules rodones “Millora de 
la comunicació entre personal sanitari, pacients i familiars” i “Entorn de 
treball segur i saludable” i el col·loqui “la Promoció de la Salut dins de les 
organitzacions”.  
 
Finalment es van presentar els treballs guanyadors dels ajuts a la recerca 
2018 i es van lliurar els ajuts a la recerca pels guanyadors de l’edició 
2019. 
 
La clausura de la jornada va estar a càrrec de la Dra. Carmen Cabezas.  
 
27th International HPH Conference (Varsòvia) 
 
Es van presentar quatre comunicacions “Evolution of the Strategic Plan 
of the HPH Catalunya network”; “Facilitating the evolution of the HPH-
Catalunya network using the Brand methodology”; “Analysing Health 
Literate Organization levels in Catalonia- Spain HPH Network” i 
“Evaluation of standards on health promoting hospitals related with the 
accreditation criteria of the Catalan hospitals System”. 
 
Reunions de la General Board de l’HPH Internacional 
Com a membres de la General Board. de l’HPH Internacional es realitzen 
reunions virtuals i presencials  amb Suècia, Austràlia, Noruega, Taiwan, 
Honk Kong i Itàlia amb l’objectiu de fer el seguiment de l’estratègia 
aprovada per l’Assemblea. 
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Imatge: General Board HPH Internacional  

 
Reunió Estratègica 2020 
 
El 16 de desembre va tenir lloc a l’Hospital del Mar la reunió estratègica 
2020 de la Xarxa. 
 
Durant la jornada, es va fer un seguiment del Pla estratègic aprovat pels 
anys 2019-2022, es va parlar sobre la comunicació de la xarxa a nivell 
intern i extern així com de la seva dinàmica i funcionament. 
 
Es va comptar amb la participació de les persones que coordinen 
actualment els grups de treball que van presentar el treball realitzat 
durant el 2019 i el pla de treball pel proper any. 
 
Per últim, es va reflexionar sobre la formació i la recerca a la xarxa.  
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GRUPS DE TREBALL 
 
 

Grup de Treball Alfabetització per a la salut (Health literacy) 
 

 
 
 
 
 
Campanya “Fes sempre tres preguntes al professional de la salut” 
 
Durant el 2019 es va dissenyar els materials del programa “Fes sempre 3 
preguntes” (al professional de la salut). Destinat a tots els centres que 
formen part de la Xarxa, la previsió era fer el desplegament al llarg del 
2020. 
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Participació en Jornades 
 
Al febrer, dues representants del grup van participar al Congrés 
HealthCom ’19, organitzat per la Universitat Pompeu Fabra. Rosa  Suñer 
participa amb la ponència “La comunicació centrada en la persona en 
l’àmbit de la salut”, i  Mònica Fernández participa a la taula rodona 
final: “Estratègies lingüístiques per millorar la comunicació metge-
pacient des de diverses perspectives”. 
 
Al març, Mònica Fernández, Rosa Suñer (del Grup de Health Literacy) i 
Dolors Juvinyà (del Grup d’Estàndards) van assistir al European Health 
Literacy Congress que tenia lloc a Dublín (Irlanda). Allà van prendre 
contacte amb altres persones de tot Espanya interessades en crear un 
Grup d’Interès en Alfabetització per a la salut.  
 
Al maig, durant la V Jornada de Promoció de la Salut: Organitzacions 
promotores de salut, organitzada per la xarxa a Barcelona, el grup va 
organitzar una taula de “Millora de la comunicació entre el personal 
sanitari, pacients i familiars o cuidadors”, moderada per la coordinadora 
del grup, i on es va aprofitar per presentar la campanya “Fes sempre 3 
preguntes”. 
 
Al juny, Mònica Fernández va presentar al Congrés Internacional de 
l’HPH a Varsòvia (Polònia), una comunicació sobre l’enquesta que es va 
dur a terme als diferents centres per conèixer el nivell d’alfabetització.  
 
Grup d’Interès en Alfabetització per a la salut a Espanya 
 
Al març - abril es consolidava el Grup d’Interès en Alfabetització per a la 
Salut d’Espanya, del qual en formen part Mònica Fernández i Rosa Suñer 
(del Grup de Health Literacy) i Dolors Juvinyà (del Grup d’Estàndards). El 
grup que ha estat impulsat pel e-Health Centre de la UOC, compta a 
més amb dos representats de la UOC, dues representats de la Universitat 
de Cadis, una representant de la Universitat de Múrcia i una 
representant del Departament de Salut del Govern de les Illes Canàries.  
 



 

13 
 

MEMÒRIA 2019 

www.promociodelasaluthph.cat 

Durant el 2019 van dissenyar un programa de “Converses en Salut” que 
ha portat als components a fer diversos tallers pràctics en alfabetització 
per a la salut al territori espanyol: Vigo (octubre) i Girona (novembre).  
 
Formació 
 
A l’abril, Mònica Fernández i Rosa Suñer van impartir un Seminari 
d’Alfabetització per a la salut, centrat en temes de millora de la 
navegació als espais públics. Estava programat dins de la Setmana de 
la Salut de la Universitat de Girona, a la facultat d’Infermeria.  
 
Dues representats del grup van participar al Massive Online Open 
Course (MOOC) Alfabetización para la salud: aprendiendo a leer 
nuestra salud organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 
Mònica Fernández va participar en el mòdul introductori sobre què és 
l’alfabetització per a la salut, i Laura Fernández ho va fer en el mòdul de 
recursos en alfabetització en Edat Adulta. El curs, previst per iniciar-se al 
setembre de 2019, finalment es va impartir al gener de 2020. 
 
Navegacions  
 
El setembre de 2019 es va realitzar una visita a la Fundació Sanitària 
Mollet, per part de Montse Soro i Carme Guiteras, membres del grup, 
que van elaborar un informe amb propostes de millora de la 
senyalització i els circuits de navegació del centre.   
 
Publicacions  
 
El congrés HealthCom ’19 va editar un llibre amb el contingut de totes 
les ponències:  
 
Estopa, Rosa (coord.). Comunicació, llenguatge i salut: Estratègies 
lingüístiques per millorar la comunicació amb el pacient 
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat 
Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2019. ISBN: 978-84-9984-498-5. 
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Membres  
 
 Rai Barba Suñol. Hospital Clínic 
 Míriam Berrio Barroso. Fundació Orienta. 
 Sergi Blancafort Alias. Fundació Salut i Envelliment. UAB 
 Irene Blasco Peruga. Consorci Sanitari del Garraf. 
 Míriam Cañas Cabello. Hospital Clínic. Barcelona 
 Maria Jesús Febré. Hospital Sant Rafael. Barcelona 
 Mónica Fernández Aguilera. Consorci Sanitari Integral 

(Coordinadora) 
 Laura Fernández Maldonado. Fundació Salut i Envelliment. UAB 
 Laura Garcia Gimeno. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 

Badalona.  
 Carme González Plaza. Servei Català de la salut. CatSalut 
 Cristina Grané Palmerola. Hospital Platón 
 Carme Guiteras Mauri. Consorci Hospitalari de Vic. 
 Elvira Méndez Méndez. Associació Salut i Família. Barcelona 
 Conchita Peña Gallardo. Servei Català de la salut. CatSalut 
 Marta Peña García. Xarxa Sanitaria i Social. Santa Tecla. 
 Jordi Pujiula Masó. Centre Maria Gay. Girona 
 Daria Roca Espino. Hospital Clínic. Barcelona 
 Joana Ruiz Pastor. Consorci Sanitari del Garraf. 
 Montse Soro Artola. Institut Bonanova. Parc Salut Mar (UPF). 

Barcelona 
 Rosa Suñer Soler. Facultat d’Infermeria. Universitat de Girona 
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Grup de treball entorn de treball segur i saludable  
 

 
 
El grup ha treballat amb línies d’investigació en salut laboral i en bones 
pràctiques de promoció de la salut i estils de vida per als professionals 
de la salut. 
 
Es creen dues línies de treball: entorns de treballs segurs i bones 
pràctiques en promoció de la salut.  
 
Es recullen les millors experiències en promoció de la salut i es 
comparteixen experiències  entre els centres que formem part de la 
xarxa. 
 
També s’han fet millores destacables a la web. 
 
Membres 
 
 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 Sanitària Mollet 
 Susanna Torrecillas. Hospital Sant Rafael, Barcelona 
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Grup de treball d’estàndards en Promoció de la Salut  
 

 
 
 
En el decurs del 2019 s’han realitzat tres reunions del grup: 24 d’abril, 05 
de juny i 12 de desembre. 
 
S’han treballat la priorització dels estàndards per impulsar a tots els 
centres sanitaris.  
 
Finalment s’han prioritzat 3 estàndards: un de política de promoció de la 
salut del centres, un d’avaluació del pacient i un altre de promoció del 
lloc de treball saludable i 10 subestàndards que es detallen a 
continuació:  
 
ESTÀNDARD 1: Política, lideratge i col·laboració 
1.1 L’organització prioritza la PS  
1.1.1 L’organització té una política per la PS, adreçada a pacients, 
familiars, professionals, comunitat i medi ambient que inclou el 
compromís de monitorar equitat, distribució i impacte 
1.1.2 La política de promoció de la salut és present en els objectius, la 
missió i la visió de l’organització 
1.1.3 L’organització fa visible el compromís envers la PS 
1.1.4 L’organització és un membre habitual de la xarxa HPH creada per 
l’OMS 
1.1.5 La política de la PS i la pràctica laboral (procediments i protocols) 
s’han de desenvolupat de forma participativa i per equips 
multidisciplinaris 
 
ESTÀNDARD 2: Avaluació del pacient 
2.1 L’organització avalua les necessitats de promoció de la salut de tots 
els pacients en el primer contacte 
2.1.1 L’organització té procediments per identificar a l’ingrés del pacient 
o en el primer contacte  el nivell de tabac, el consum d’alcohol, el grau 
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d’activitat física, la situació nutricional, la situació psico- econòmica-
social a l’ingrés o en el primer contacte. 
2.1.2 En els procediments anteriors s’especifica l’avaluació de les 
necessitats a l’alta o al final d’una actuació determinada.  
2.1.3 L’avaluació de les necessitat del pacient es realitzen conjuntament 
amb ell i la seva família tenint en compte els aspectes psicosocials i 
culturals i es fa de manera sensible i no estigmatitzant. 
 
ESTÀNDARD 3: Promoure un lloc de treball saludable i garantir la 
capacitació per a la PSC 
3.1 L’organització protegeix la salut del personal i garanteix el 
desenvolupament i la creació d’un lloc de treball saludable 
3.1.1 Les condicions laborals compleixen amb les directives i indicadors 
estatals 
3.1.2 Es mesura com l’organització aborda l’equitat i la igualtat dels 
professionals en el seu lloc de treball 
 
S’ha fet una prova pilot als centres dels membres del grup, previ a la 
implementació a tota la xarxa.   
 
S’està en fase d’anàlisi de resultats dels centres participants (8). 
 
Membres 
 

 Dolors Juvinyà Canal. Càtedra de Promoció de la Salut. 
Coordinadora del grup 

 Rosa Maria Simón Pérez.  Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf.  
 Manel Santiñà. Hospital Clínic 
 Sílvia Carbonell. Consorci Hospitalari de Vic 
 Helena Mestre. Consorci Sanitari de l’Alt Penedès 
 Verònica Romero. Consorci Sanitari de l’Alt Penedès 
 Anna Carol Pérez. Hospital Sant Rafael 
 Gemma Navarro. Parc Taulí  
 Carme Bertran. Universitat de Girona 
 Marta Peña. Xarxa Santa Tecla 
 Gustau Oller. Fundació Sanitària Mollet 
 Elvira Méndez. Associació Salut i Família  
 S’incorpora al grup Cristina Martínez de l’Hospital Plató.  
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DADES ECONÒMIQUES 
 
El tancament comptable de l’any 2019 ha estat:  
 

DESPESES 2019 
 

 

  Pressupostat Gastat Diferència 
Quota HPH 7.500 7.200 -300 

Projectes HPH-
Cat 14.000 6.487,63 -7.512,37 

Reunions 6.000 5.230,31 -769,69 
Transports 150 65,28 -84,72 

Material Oficina 600 943,8 343,80 
Bancàries 150 231,73 81,73 

D'altres 300 232,8 -67,20 
Total 28.700 20.391,55 -8.308,45 

 
 

INGRESSOS 2019 
 

  Pressupostat Ingressat Diferència 
Quotes 13.600,00 12.600,00 -1.000,00 
ASPC 6.000,00 3.000,00 -3.000,00 
Altres 0,00 200,00 200,00 
TOTAL 19.600,00 15.800,00 -3.800,00 

 
 

TOTAL 2019 
 

 Pressupostat Realitzat 
Despeses 28.700 20.391,55 
Ingressos 19.600 15.800 
Total - 9.100 - 4.591,55 

 
Saldo al compte corrent (31/12/19): 12.935,66€ 

Fons Reserva: 20.000€ 
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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: 
 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. 
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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” 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. 
 

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 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 
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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” 



 

23 
 

MEMÒRIA 2019 

www.promociodelasaluthph.cat 

 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 

 
Contacte: catedrapromociosaluthph@udg.edu  

 
 
 


