
 

 

 
 
 
 
Informació general  
Dia i hora: 29 d’octubre de 9 a 14 hores   
Lloc: Sala d’actes Hospital Universitari de Vic  

(C/Francesc Pla el Vigatà, núm. 1 de Vic)  
Dinar: menjador seminari de Vic  (edifici al costat de l’Hospital Universitari)  
Dirigida a membres de la Xarxa HPH-Catalunya 
Termini d’inscripció: 15 d’octubre de 2015 
Es lliurarà certificat d’assistència 
 
 
Inscripcions 

Enviar correu electrònic a catedrapromociosalut@udg.edu, indicant a 

l’assumpte “JORNADA HPH” i al cos del missatge nom, cognoms i centre 

de treball. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

JORNADA D’EXPERIÈNCIES DE LA XARXA 

D’HOSPITALS I CENTRES PROMOTORS DE LA SALUT 
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JORNADA D’EXPERIÈNCIES DE LA XARXA D’HOSPITALS I CENTRES 
PROMOTORS DE LA SALUT (HPH CATALUNYA)    
 

Introducció  
La Xarxa HPH-Catalunya, vinculada a la Càtedra de Promoció de la Salut de la 
Universitat de Girona i amb el suport de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya, ha anat creixent des dels seus inics l’any 2008, comptant en 
l’actualitat amb més de 25 socis.      
 
Des de la seva fundació, cadascun de nosaltres, a banda de formar part dels 
diferents grups de treball de la xarxa, hem anat desenvolupant la nostra pròpia 
estructura organitzativa i activitats en les nostres organitzacions. Després d’uns 
anys de treball i en el marc del pla estratègic 2015-2018 hem cregut necessari 
dedicar una jornada a compartir les nostres experiències amb la finalitat de 
millorar la nostra pràctica i en definitiva aprendre uns dels altres.  
 

Objectiu de la jornada  
Compartir  els diferents models organitzatius i el grau d’implantació de la 
promoció de la salut en les nostres organitzacions.  
 

Metodologia  
Presentació de les experiències de les diferents organitzacions. 
 
Proposta de guió (presentació de power-point):  
-Estructura organitzativa del centre (a nivell estratègic i operatiu)  
-Principals línies d’actuació 
-Punts forts i punts dèbils 
 
Depenent del nombre de participants, la durada de la presentació serà entre 7-
10’.  
Enviar les presentacions a catedrapromociosalut@udg.edu. El termini 
d’enviament és el 23 d’octubre  
Es recolliran les presentacions i posteriorment s’editarà un document amb totes 
les experiències i conclusions. 

 

 

Programa Jornada 

0 9.00 –9.30 Benvinguda i presentació de la jornada    
 Antoni Anglada, gerent del Consorci Hospitalari de Vic  
 Manel Santiñà, president xarxa HPH Catalunya  
  Isabel Ramon, representat del CHV a HPH Catalunya  
 
09.30 - 10,15  Presentació experiències i debat   
 Moderadora: Anna Carol 
 
10.15 –10.45  Esmorzar (coffee break) 
 
10.45 –11.30  Presentació experiències i debat .  
 Modera: Dolors Juvinyà  
 
11.30–11.40  Pausa 
 
11.40–12.25 Presentació experiències i debat.  
 Modera: Rosa Simón  
 
12.25–12.45 Pausa  
 
12.45–13.30 Aprenentatges i conclusions  

 Marisa Serra, Anna Ferret, Rocio Ibañez i Maria Briansó 
 
13.30–14.00 Cloenda  
 
14.00  Dinar 
 


