
 
 

 
 

Programa preliminar       IV Jornada HPH Cat                 Barcelona, 11 de novembre de 2016 

IV JORNADA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT. VISIONS COMPARTIDES 
Organitzada per la Xarxa Catalana d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut 

DIA:  11 de novembre de 2016 

LLOC: Sala d’actes de l’hospital Sant Rafael. Passeig de la Vall d'Hebron, 107. 08035 Barcelona 

 

Presentació 
La Xarxa Catalana d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut (HPH-Catalunya), us convida 
a participar en la seva IV Jornada que sota el lema "Promoció de la salut: visions 
compartides", es realitzarà el dia 11 de novembre a la sala d’actes de l’Hospital Sant Rafael. 

En aquesta jornada volem compartir la visió amb els ciutadans, pacients, professionals 
de la salut, gestors sanitaris i l’Administració, per a enfortir les intervencions en la millora 
de la promoció de la salut en les organitzacions sanitàries, orientant-nos en l'atenció 
centrada en la persona.  

La xarxa HPH-Catalunya impulsa incrementar el coneixement de les persones sobre la seva 
salut, millorar la comunicació entre els professionals de la salut i pacients, aconseguir un 
entorn laboral més saludable i tenir implantat un sistema de treball que promogui la salut 
en les organitzacions sanitàries. L'orientació és a tots els ciutadans i particularment als grups 
més vulnerables (infants, adolescents, gent gran i població amb risc social). 

La Jornada vol posar en valor experiències i projectes de futur que fomentin els estils 
de vida saludables, reorientin programes, intervencions i serveis per apoderar en salut, 
reforcin la coordinació de la promoció de la salut entre l'àmbit de salut i social. 

Seguim les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut  "Salut per a tothom, tots 

fent salut" 
 

 
A qui va dirigida 

A tots els membres adscrits a la xarxa i a professionals de la salut que estiguin interessats 
en participar-hi. 
 
Inscripció 
 Per formalitzar la inscripció cal omplir el formulari que trobareu a la web 

http://www.udg.edu/catedrapromociosalut (apartat Inscripció a una activitat).  
La inscripció és gratuïta per als professionals dels centres que pertanyen a la Xarxa. 
La resta de professionals i altres persones interessades, 20 euros 

 L’ingrés s’ha de fer al següent compte: corrent: 2100-1197-95-0200177514 
 Heu d’enviar el comprovant del pagament per correu electrònic a la secretaria tècnica 

perquè la inscripció sigui efectiva. 
 
Secretaria tècnica 
Càtedra de Promoció de la Salut: catedrapromociosaluthph@udg.edu 
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 
Tel. 972 414 729 
www.udg.edu/catedrapromociosalut08:45 - 09:15 h:15 - 09:45 h 
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PROGRAMA PRELIMINAR 

8:30 -  9:00  Lliurament de documentació 

9:00 -  9:15  Inauguració:   

 Dr. J. Ezquerra. Gerent de l’Hospital Sant Rafael. 
 Sor Margarita Vicente. Superiora de l’Hospital Sant Rafael. 
 Cristina Iniesta. Presidenta HPH Cat. 
 

 9:15 – 10:00 Conferència inaugural: L’atenció de la salut centrada en la persona 

 Angela Coulter. Health Services Research Unit. Universitat d’Oxford (Regne Unit). 

Presenta: Dolors Juvinyà. HPH- Cat. Càtedra de Promoció de la Salut. 

 

10:00 – 11:15 Taula rodona: Compartint visions en la promoció de salut  

 Pacient en representació del Consell Consultiu de Pacients. 
 Álex Pasarin. Metge. Coordinador Servei Rehabilitació, Àrea de l’Aparell Locomotor 
Hospital Sant Rafael. 
 Isabel Ramon. Directora de l’àmbit Ambulatori i Serveis Comunitaris. Consorci Hospitalari de 
Vic 
 María Palacín. Psicòloga. Secretària Acadèmica Facultat Psicologia UB. 

Modera: Rocío Ibáñez. HPH Cat – Parc de Salut Mar. 

11:15 – 11:45  Descans i esmorzar saludable 

11:45 - 12:15  Presentació de pòsters 

12:15 – 13:00 Taula de comunicacions: Millors experiències de la Xarxa HPH 
en promoció de la salut. 

Modera: Manel Santiñá: HPH Cat – Hospital Clínic Barcelona. 

 
13:30 – 13:45 Projectes de la Xarxa Catalana i Internacional HPH:  
Cristina Iniesta. 
HPH Cat – Parc de Salut Mar. 

13:45 – 14:00 Cloenda i lliurament de premis: Rosa M. Simón. HPH Cat – Consorci 
Sanitari Garraf 

Lliurament del premi a la millor experiència: Carmen Cabezas. 

Subdirectora General de Promoció de la Salut. 

Lliurament dels tres ajuts als treballs de recerca en Promoció de la Salut: Joan Guix. 
Secretari de Salut Pública. 

 
 

 

 


