
 
 

 
 

 
 

V JORNADA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT: “ORGANITZACIONS 
PROMOTORES DE SALUT” 

Organitzada per la Xarxa Catalana d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut 

 

DIA:  17 de maig de 2019 

LLOC: Secretaria de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Carrer 
de Roc Boronat, 81-95. Barcelona 

 

Presentació 
La Xarxa Catalana d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut (HPH-Catalunya) us convida 
a participar en la seva V Jornada que sota el lema "Organitzacions promotores de salut” 
tindrà lloc el dia 17 de maig a la sala d’actes de la Secretaria de Salut Pública de la 
Generalitat de Catalunya  (Barcelona). 

En aquesta jornada volem compartir les millors experiències i bones pràctiques en 
promoció de la salut amb els professionals de la salut, gestors sanitaris i administració, 
de l’àmbit sanitari. Per aquests motiu el comitè organitzador – Junta permanent de la Xarxa 
HPH – Catalunya, seleccionarà sis dels treballs presentats, tres relacionats amb millores en 
la comunicació i tres amb l’entorn de treball segur i saludable i seran exposats àmpliament 
en dues taules rodones. 

La Jornada vol posar en valor els programes i projectes implementats en organitzacions 
sanitàries i reflexionar sobre la necessitat de definir i planificar estratègies en promoció de 
la salut en tots els centres. 
 

 
A qui va dirigida 

A tots els  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.   

 
Secretaria tècnica 
Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona: 
catedrapromociosaluthph@udg.edu 
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 
Tel. 972 414 729 
www.udg.edu/catedrapromociosalut 
 
  



 
 

 
 

 
 

 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 

08:30 Lliurament de documentació. 

09:00 Inauguració: Departament de Salut de la Generalitat. 

           Presentació de la Jornada: Cristina Iniesta. Presidenta HPH Cat.   

 09:15 Conferència Inaugural.  

          Ferran Ramon Cortes. Director de l'Institut 5 Fars. Co‐creador dels models Bridge i Sikkhona. 

10:00 Primera taula Rodona:  

“Millora de  la comunicació entre personal sanitari, pacients  i  familiars”. Presentació de  les 3 

millors experiències seleccionades i debat”. 

Modera: Mònica Fernàndez. Coordinadora del grup d’alfabetització en salut ‐ HPH Cat. 

11:00 Esmorzar saludable 

11:30 Segona taula Rodona:  

“Entorn de treball segur  i saludable”: Presentació de  les 3 millors experiències seleccionades  i 

debat. 

Moderadora: Joan Inglés. Coordinador del grup entorn de treball segur i saludable. HPH Cat 

12:40 Col∙loqui: La Promoció de la Salut dins les organitzacions.  

Jesús Esquerra, Gerent de l’Hospital Sant Rafael. 
Mireia Vicente, Directora d’infermeria de Fundació Sanitaria de Mollet. 
Manel Salcedo, Director de Recursos Humans de l’Hospital de Sant Joan de Déu. 

           Miquel Rodríguez. Cap de Prevenció i Promoció de la Salut de Henkel. 
 

    Modera: Isabel Ramón. Vicepresidenta HPH Cat 



 
 

 
 

 
 

13:45 Presentació dels treballs guanyadors dels Ajuts a la Recerca 2018.                                                                                

 “Promoció d’hàbits saludables per al dia a dia en els professionals assistencial de Parc Taulí Universitari” 

Gemma Navarro. 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”. Laura Lahuerta. Hospital Sant Joan de Déu.  

          Presenta:  Manel Santiñà. Tresorer de la Xarxa HPH‐Catalunya 

14:15 Lliuraments dels Ajuts a la recerca als guanyadors de l’edició 2019.    

Modera: Manel Santiñà. Tresorer de la Xarxa HPH‐Cat 

14:30 Clausura:    

Carmen  Cabezas,  Subdirectora  de  la  Secretaria  de  Salut  Pública  del  Departament  de  Salut. 

Generalitat de Catalunya. 

Cristina Iniesta, Presidenta de l’HPH ‐ Cat 

 


