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La memòria que presentem a continuació, recull la tasca realitzada així com els projectes en 

marxa durant el període que va des de l'1desembre de 2020 fins el 30 d’octubre de 2021, per 

part dels Col·legis Professionals següents:  

- Col·legi de Farmacèutics de Girona (COFGi) 

- Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Girona (CODIGi) 

- Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) 

- Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)-Delegació de Girona 

- Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona (COVGI) 

- Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i l’Esport (COPLEFC)-Delegació de Girona 

- Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT)-Delegació de Girona.  

 

La feina desenvolupada durant aquest període ha mantingut un format híbrid de treball , 

format que es va implementar com a conseqüència de la pandèmia COVID-19 i que hem 

mantingut per donar continuïtat al Projecte, respectant les mesures de seguretat establertes 

segons protocols.  

La feina dels membres participants s’emmarca dins el Projecte de Promoció de  la Salut (PS) 

impulsat per DipSalut i dirigit a tots els/les Professionals de la Salut.  

Durant el període 2020-2021, període corresponent a la memòria que presentem a 

continuació, s’ha diversificat la tasca interdisciplinària i s’han ampliat els grups i projectes 

iniciats fins a l’actualitat, de forma que el treball interdisciplinar s'ha planificat en els següents 

grups de treball : 

- Grup de Difusió i TIC 

- Grup de Recerca 

- Grup d’Identificació d’Actius 

- Grup Càpsules de Salut 

- Grup Jornada 

- Grup Premi 

- Grup Aliances  

- Grup Covid-19 i Determinants de la Salut 

A més, cada Col·legi Professional que constitueix el Grup de Professionals per a la Promoció 

de la Salut, organitza i dinamitza activitats pròpies adreçades específicament als 

professionals de la salut del seu àmbit professional.  

Com a complement a aquesta tasca i per tal de compartir de forma més global el treball fet 

en els diversos grups, s'han realitzat dues trobades anuals (19/01/2021 i el  18/05/2021),de 

tots els membres implicats en el projecte, que anomenem Jornades Plenàries. 
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Finalment, posar en valor la implicació personal i la feina desenvolupada de cadascún dels 

membres que formen part del Projecte de Professionals per a la Salut en favor del creixement 

col·lectiu en matèria de Salut. Del resultat final s’en desprèn un projecte sòlid, amb capacitat 

d’empoderament dels professionals sanitaris des de la perspectiva Salutogènica. 

 

Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut.  

Girona, 30 d’octubre de 2021 

 

Aquesta memòria està organitzada de manera que primer s’exposa el treball realitzat pels grups 

interdisciplinaris i continua amb una descripció de la tasca específica de cada Col·legi Professional.
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Grup 1: Difusió i TIC 

 

Membres de l’equip: 

• COFGi: Sílvia Cabarrocas (coordinadora), Miriam Capel i Núria Gras 

• COIGI: Albert Bueno i Nuria Puigvert 

• COMG: Carolina Roig, Amèlia Sos  i Anna González 

• COPC: Alexandra Glink, Paco Molinero i Ivonne Navales 

• COVGI: Fàtima Merino 

• TSCAT: Lis Brusa 

 

L'objectiu general del grup és fer difusió de la tasca del grup de Professionals per 

a la Promoció de la Salut a Girona i contribuir així a l'empoderament dels 

professionals en temes de promoció de la salut (PS). 

Per assolir aquest objectiu, el Grup de Difusió i TiC té les següents línies de treball: 

 

1.- Optimització i manteniment de la pàgina web: www.promosalutgirona.org  

 

La web del Grup de Professionals per a la promoció de la salut compta amb més   

de tres anys de recorregut. Les dades d’anàlisi dels accessos a la web ens 

orienten sobre les tendències i els interessos dels usuaris que el visiten, així com els 

post més llegits. D'aquesta anàlisi veiem que els llocs més visitats a la web són la 

secció "Qui som", el Blog i el Calendari d'Activitats. És per això que, d’una banda, 

estem revisant i actualitzant el contingut de la secció “Qui som”, i de ‘altra 

banda continuem publicant informació a les seccions més visitades: 

 

• El blog: un espai dinàmic i de transmissió de coneixements multidisciplinaris 

relacionats amb la PS. Actualment mantenim un ritme de publicació 

quinzenal de posts divulgatius sobre temes de Promoció de la Salut, els quals 

són d'autoria pròpia dels membres del projecte. La programació dels post 

s’estableix de forma alternada entre els grups interns i els col·legis 

professionals per tal que sigui equitatiu i representatiu. 

• El Calendari d'Activitats, eina que hem potenciat i on hi recollim iniciatives 

relacionades amb la PS que s'organitzen arreu de les comarques gironines. 
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La relació de post publicats des de 01/12/2020 fins a 30/10/2021 és la següent: 

 

Data Títol del Post Autor/a 

09/12/2020 Judith Mallolas (COFGi) Escriptura terapèutica 

23/12/2020 Núria Puigvert (COIGI) BAnys de bosc 

13/01/2021 Empar Mallol (COVG) Animals que ajuden les persones 

27/01/2021 Maica  (COPFLEC) L’activitat física ens protegeix del risc de la COVID-19? 

10/02/2021 Natàlia Ventura (COIGI) Banys de bosc 

17/02/2021 M.Pilar Àvila (COMG) Ètica i Promoció de la Salut 

24/02/2021 Anna González (COMG) Lesionats per causa del confinament 

10/03/2021 Montse Guixeras (COFGi) Xarxes i pandèmia 

24/03/2021 Assumpta Bou (COMG) 
Crida a l’acció: la restructuació del sistema de salut a 

l’era post COVID-19 

07/04/2021 Paco Molinero (COPC) 
La perspectiva salutogènica en psicologia i el mapeig 

intern d’actius en promoció de la salut 

21/04/2021 Laura Albó (COPC) Trastorns alimentaris i coronavirus 

05/05/2021 Belén Pérez (COIGI) Desigualtats en salut 

19/05/2021 Mayte (COMG) El rentat de mans salva vides 

02/06/2021 
Alexandra González 

(COVG) 

Celebrem l'any internacional de les fruites i verdures 

(AIFV) 

16/06/2021 Fàtima Merino (COVG) Tinc una mascota, tinc un tresor 

30/06/2021 Belén Pérez (COIGI) La lectura: un actiu en salut en tota lletra 

07/07/2021 Judith Mallolas (COFGi) La col·laboració interprofessional: no li donis l’esquena 

02/09/2021 Ivonne Navales (COPC) Comunicació no verbal i ús de mascaretes 

16/09/2021 Empar Mallol (COVG) Llum i Vida 

30/09/2021 Juli Sunyer (COVG) ADN Psicològic 

06/10/2021 Jaume Fort (TSCAT) El treball social comunitari com un actiu per a la salut 

20/10/2021 Amèlia Sos (COMG) Infants del segle XXI = Infants salutogènics !? 
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En aquest moment la web del grup www.promosalutgirona.org està pendent 

d’un canvi important pel què fa al format de visualització, que el volem més 

intuïtiu i àgil per tal de poder mostrar més fàcilment les seccions més visitades i 

donar més visibilitat a la tasca del grup. També estem treballant per 

incorporar-hi seccions noves on incloure-hi materials elaborats pels membres 

dels grups i que poden ser un bon recurs per als qui ens visiten(càpsules de salut, 

vídeo de presentació del grup, etc.).  

 

2.- Estratègia, actualització i gestió de les Xarxes Socials de Professionals per la 

PS. 

 

La gestió de les xarxes socials del grup (Twitter, Facebook i YouTube) l´ha 

continuat desenvolupant una companya que forma part del grup de Promoció i 

que té coneixements experts en la gestió de xarxes, per aconseguir així un 

impacte més gran. El fet de pertànyer al grup de professionals per a la salut li 

dóna un profund coneixement del projecte i els continguts a difondre, fet que 

sumat a la seva expertesa en la gestió de xarxes li dóna un perfil idoni per a la 

realització d'aquesta tasca. 

 

Aquesta professionalització en les xarxes del grup s'ha enfocat en la publicació 

de notícies pròpies del grup, retuitar tuits, respondre comentaris, interaccionar 

amb el públic objectiu, enllaçar amb el web, mencionar perfils d’interès... 

 

També l'anàlisi periòdica de les estadístiques que es poden obtenir sobre l'ús de 

les xarxes del grup ens han permès conèixer i valorar el resultat de la interacció 

dels usuaris i aplicar punts de millora. 

 

3.- Manteniment de l'espai grupal de documentació compartida. DRIVE. 

 

L'espai DRIVE compartit continua essent una eina clau per compartir les tasques 

dels diferents grups de treball però aquest any diversos problemes informàtics 

han dificultat l’actualització i fins i tot s’han perdut alguns dels documents 

arxivats. Estem, doncs, en un període de replantejament d’aquest espai i de la 

seva utilització. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.- Coordinació de l’elaboració d’un vídeo de presentació del Grup de 

Professionals per la Promoció de

 

Des del Grup de Difusió i TiC també s’ha coordinat la preparació, elaboració i 

posterior gravació d’un vídeo en el qual es presenta tant el Grup interdisciplinari 

de professionals com cadascun dels Col·legis professionals que formen par

d’aquest projecte.  

S’ha fet un vídeo d’uns 2

professionals participants, i dos vídeos més, d’una durada similar, presentant el 

projecte del Grup Interdisciplinari i descrivint què fem i com ens organitzem. 

Tots els vídeos es van maquetar en un únic vídeo, d’uns 20 minuts de durada, que 

es va presentar en el marc de la Jornada interdisciplinària en promoció de la 

salut  a les comarques gironines celebrada els dies 1 i 2 d’octubre.

En breu tots aquests vídeos 

 

5.- Butlletí electrònic 

Aquest any s’ha creat el butlletí electrònic que és una publicació mensual i recull 

els continguts generats i publicats pel grup. Els usuaris es poden donar d’alta a 

través de la nostra web. 

 

6.- Presentació d'un pòster a la 

mèdiques. Girona. 11/06/2021

“Experiència d’un grup interdisciplinari

en l’empoderament de professionals en 

Promoció de la Salut”.  

 

 

 

 

 

7.- Projectes no finalitzats

- Elaboració d’un glossari de termes de PS: 

contingui un glossari de termes de PS per ordre alfabètic i enllaçat, si 

s’escau, amb el post o càpsula relacionat amb aquell concepte

- Creació de recursos per a professionals 

material gràfic sobre consells per implementar la PS per una professió en 

concret. Cal fer un treball en grups per seleccionar les idees claus per a 

la seva elaboració.

 

Coordinació de l’elaboració d’un vídeo de presentació del Grup de 

Professionals per la Promoció de la Salut a Girona 

Des del Grup de Difusió i TiC també s’ha coordinat la preparació, elaboració i 

posterior gravació d’un vídeo en el qual es presenta tant el Grup interdisciplinari 

de professionals com cadascun dels Col·legis professionals que formen par

S’ha fet un vídeo d’uns 2-3 minuts de durada de cadascun dels col·legis 

professionals participants, i dos vídeos més, d’una durada similar, presentant el 

projecte del Grup Interdisciplinari i descrivint què fem i com ens organitzem. 

Tots els vídeos es van maquetar en un únic vídeo, d’uns 20 minuts de durada, que 

es va presentar en el marc de la Jornada interdisciplinària en promoció de la 

salut  a les comarques gironines celebrada els dies 1 i 2 d’octubre.

En breu tots aquests vídeos també estaran disponibles a la web del grup.

quest any s’ha creat el butlletí electrònic que és una publicació mensual i recull 

els continguts generats i publicats pel grup. Els usuaris es poden donar d’alta a 

 

Presentació d'un pòster a la Jornada de clausura de l’Acadèmia de Ciències 

mèdiques. Girona. 11/06/2021 

Experiència d’un grup interdisciplinari 

en l’empoderament de professionals en 

Projectes no finalitzats 

ració d’un glossari de termes de PS: nou espai a la web que 

contingui un glossari de termes de PS per ordre alfabètic i enllaçat, si 

s’escau, amb el post o càpsula relacionat amb aquell concepte

Creació de recursos per a professionals (Infografies): espai 

material gràfic sobre consells per implementar la PS per una professió en 

concret. Cal fer un treball en grups per seleccionar les idees claus per a 

la seva elaboració. 

7 

Coordinació de l’elaboració d’un vídeo de presentació del Grup de 

Des del Grup de Difusió i TiC també s’ha coordinat la preparació, elaboració i 

posterior gravació d’un vídeo en el qual es presenta tant el Grup interdisciplinari 

de professionals com cadascun dels Col·legis professionals que formen part 

3 minuts de durada de cadascun dels col·legis 

professionals participants, i dos vídeos més, d’una durada similar, presentant el 

projecte del Grup Interdisciplinari i descrivint què fem i com ens organitzem.  

Tots els vídeos es van maquetar en un únic vídeo, d’uns 20 minuts de durada, que 

es va presentar en el marc de la Jornada interdisciplinària en promoció de la 

salut  a les comarques gironines celebrada els dies 1 i 2 d’octubre. 

també estaran disponibles a la web del grup. 

quest any s’ha creat el butlletí electrònic que és una publicació mensual i recull 

els continguts generats i publicats pel grup. Els usuaris es poden donar d’alta a 

Jornada de clausura de l’Acadèmia de Ciències 

nou espai a la web que 

contingui un glossari de termes de PS per ordre alfabètic i enllaçat, si 

s’escau, amb el post o càpsula relacionat amb aquell concepte 

espai a la web amb 

material gràfic sobre consells per implementar la PS per una professió en 

concret. Cal fer un treball en grups per seleccionar les idees claus per a 
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Grup 2: Recerca 

 Membres de l’equip: 

• COFGi: Judith Mallolas  

• COIGI: Rosa Maria Parreño i Natàlia Ventura 

• COMG: Assumpta Bou i Maria Teresa Casamitjà 

• COPC: Susana Mantas 

• COVGI: Juli Sunyer (coordinador) 

 

L’objectiu general de l’estudi és comprendre els factors que influencien l’aplicació 

de la PS per part dels professionals de Farmàcia, Infermeria, Medicina, Psicologia i 

Veterinària de la província de Girona. 

 

Objectius específics, o dominis del concepte a estudiar:  

• Avaluar els coneixements, actituds i pràctiques en PS dels professionals de 

Farmàcia, Infermeria, Medicina, Psicologia i Veterinària de la província de 

Girona. 

• Identificar els factors que influencien l’aplicació de la PS per part dels 

professionals de Farmàcia, Infermeria, Medicina, Psicologia i Veterinària de 

la província de Girona. 

• Recollir propostes d’intervenció per potenciar l’aplicació de la Promoció de 

Salut per part dels professionals de Farmàcia, Infermeria, Medicina, 

Psicologia i Veterinària de la província de Girona. 

 

S’ha realitzat un estudi en tres fases. 

• En una primera fase s’han fet grups focals, un per cadascun dels col·lectius 

professionals esmentats.  

• En la segona fase s’ha realitzat una única sessió grupal en què es va 

convidar a participar a dos representants de cadascun dels col·lectius 

professionals esmentats. 

• A la darrera fase es van fer tres entrevistes individuals amb professionals 

escollits de manera intencional, representants de diferents àmbits i llocs de 

treball. 

 

Finalment s’ha redactat un document global de resultats comparant les dades 

obtingudes a cadascuna de les tres fases. 
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Per tal de donar difusió d’aquests resultats hem presentat diferents 

comunicacions a: 

• 11th European Conference on Health Promotion. 

 Comunicacions presentades: 

I. Agreements and disagreements between Health Professionals and 

Public Policy Managers in implementation of Health Promotion 

Programmes: a qualitative study in our area (Comunicació Oral). 

II. Do Public Policy Managers have another view about Health 

Promotion? (Pòster) 

 

• 14th European Public Health Conference. 

Comunicacions presentades: 

I. The implementation of Health Promotion in health professionals and 

public policy managers (Pòster) 

II. Resetting of the local health system: an opportunity for health 

promotion (Comunicació Oral). 

 

 

Pòster:   

The implementation of Health 

Promotion in health 

professionals and public policy 

managers 

 
 
 
 
 
 

 

 

The implementation of Health 

Promotion on health professionals 

practice and public policy managers 

M.T. Casamitjà1, N. Ventura 2, S. Mantas 3, J. Sunyer 4, J. Mallolas 5, A. Bou 6, R. Parreño 7,   
O. Turró 8, Group of Professionals for Health Promotion in Girona (Spain) 9.

@Pr omoSalut Gi

� Prioritize Health Promotion strategies in the agenda of all 

professionals.

� Health in all Policies from all health agents and from 

interdisciplinary work.

� Identify and deepen in the study of these factors to 

develop new proposals for the implementation of Health 

Promotion.

CONCLUSIONS

Background
� The reorientation of Health Promotion (HP) interventions is a key issue to put on the 

political agenda. The factors influencing this implementation are crucial to be known.
Aim
� To identify barriers, facilitators and proposals for the implementation of HP 

considered by both managers and health professionals and to ascertain similarities 
and differences between them.

Methods
� Qualitative study:

- 6 focus groups (32 women and 20 men) purposively selected among health 
professionals between March 2017 and December 2018.

- 3 semistructured interviews with public policy managers between               
January 2020 and February 2020.

- Theoretical saturation. Validity through triangulation.

Results
Main barriers

� Health professionals and public policy managers identified:

- Shortage of global actions.

- Lack of coordination between different health agents.

- Complexity of  social determinants in the implementation of HP.

Facilitators

� The belief in the effectiveness of social prescription and the tasks related 
to HP.

� The younger professionals are more focused on the individual and health 
assets.

Proposals

� There should be a greater intersectoral relationship. Health professionals 
and public policy managers should be centered on the vision of Health in 
All Policies.

� The resources should be better distributed.

� Social prescription  should be increased.

91,6 2, 7 3, 8 4 5 Sponsored by



 

 

 

 
Pòster:  

Do Public Policy Managers 

haver another view about 

Health Promotion? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicació Oral:  

Resetting of the local health 

system: an opportunity for health 

promotion. 
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haver another view about 

 

Resetting of the local health 

system: an opportunity for health 

 

 

RESULTS 

� Health is a wide concept with many factors involved.

� The healthy habits of professionals themselves are necessary for

promoting health among individuals.

� Certain difficulty in distinguishing Promotion from Prevention.

� All professions have an impact on the health of the population.

� HP is an intersectoral task. Each discipline has its own resources

and tools to influence health of society.

� Professionals should use available community resources.

CONCLUSIONS

� All sectors are meaningful for implementing HP.

� It is important that all fields take health as their area of action.

� An intersectoral leadership is required.

� Programmes, plans and policies on HP require consistent and 

coherent protocols.

� Lack of role definition, coordination between all stakeholders and 

somehow absense of action.

INTRODUCTION

In order to implement Health Promotion Programmes (HPP) 

knowledge, attitude and vision towards Health Promotion (HP) are 

needed. 

Aims:

� To look into decisive and adverse aspects that public policy

managers of Girona (Spain) found in the implementation of HPP.  

� To know what the institutions are doing, which type of

intervention should be applied and their vision towards the future.

DO PUBLIC POLICY MANAGERS HAVE 

ANOTHER VIEW ABOUT HEALTH PROMOTION?        

Maria Teresa Casamitjà 1, Juli Sunyer 2, Natàlia Ventura 3, Rosa Parreño 4, Judith Mallolas 5, 

Susana Mantas 6.

66

METHODOLOGY

� Three semi-structured interviews with intentionally chosen public

policy managers of different fields were carried out (Jan-Feb 2020).

� Individual information was treated anonymously guaranteeing

respect to ethical principles. Qualitative data was analysed with

Atlas.ti.

1 2 3, 4 5 6

10 

 

 



 

 

11 

 

 

Grup 3: Grup d’Identificació d’Actius en Salut 

Membres de l’equip: 

 

• COFGi: Montse Guixeras 

• COIGI: Belén Pérez i Elena Olabarrieta 

• COMG: Montse Lloveras 

• COPC: Paco Molinero i Ester Mas 

• COVGI: Empar Mallol 

 

L’objectiu general de l’estudi es mantenir i consolidar l’activitat del grup orientada a 

la sensibilització de professionals de la salut en temes de PS i Salutogènesis com a 

enfocament principal. 

 

Objectius específics (OE) 

 

1. Formació continuada dels professionals que formem part d’aquest grup (i per 

extensió del grup interdisciplinar) per a millorar la capacitació en la 

realització de la tasca docent cap a altres professionals.  

2. Seguir amb la tasca de formació directa a professionals dels col·legis sanitaris 

perquè comparteixin els coneixements i la metodologia en el seu entorn 

professional.  

3. Explotar les dades d’avaluació dels tallers realitzats amb anterioritat. 

4. Revisió i actualització del material elaborat des de l’inici del projecte. 

5. Reunions ordinàries i extraordinàries dels membres integrants del grup 

 

Objectius Operatius 

 

Relacionat amb OE1 

 

• Enguany no hem fet formació estructurada ni a la resta de components del 

grup ni a nivell del propi grup. No s’ha prioritzat com a objectiu tenint en 

compte que no hi ha hagut noves incorporacions al grup interdisciplinar i que 

ja hi ha hagut altres activitats docents fora del Grup3.   
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Relacionats amb OE2 
 

• El grup d'actius ha desenvolupat aquest any menys tallers de formació en 

actius als professionals de la salut, degut a la situació de la pandèmia covid i 

a la participació de membres del grup en l’organització de la jornada de 

promoció de la salut de l’1 i 2 d’octubre. 

• Ell 3-3-2021 es va realitzar una reunió organitzativa dels del COFGI amb el 

centre cívic Can Ninetes per treballar el mapa d'actius del barri i preinscripció 

social. 

• El dia 18-3-21 un membre del grup va fer una aproximació al model d’actius 

dins de la Jornada de Pneumologia de Girona. 

• El dia 26-10-21 s’ha realitzat una webinar sobre promoció de la salut als 

estudiants de 4rt de medicina de la UdG. 

• En el cas de la reunió i el webinar s’han mantingut les enquestes, pre i post 

activitat,  per avaluar l’aprofitament de la sessió i recollir les propostes dels 

assistents per a implementar accions de millora. 

• S’ha iniciat una interlocució amb el grup 2 de recerca per treballar i/o 

col·laborar, avaluar resultats obtinguts de l’estudi que serveixin de base per 

poder planificar noves accions formatives a partir dels resultats de l’estudi de 

recerca. Obrim d’aquesta manera noves perspectives de treball des del grup 

destinades a cobrir necessitats percebudes pels professionals que han 

participat en l’estudi (tant professionals com gestors).  

• Estem pendents (d’acord amb darrera reunió del grup) reiniciar el contacte 

amb organismes que han mostrat interès en el grup (en l’etapa 

prepandèmia) per impartir novament formacions amb l’objectiu de 

sensibilitzar en la importància de la PS com a eina fonamental en la millora 

del benestar en tots els àmbits i dels recursos externs i interns disponibles en la 

comunitat. 

• Col·laboració en l’edició de posts, segons calendari pactat, per la web de PS 

dels professionals de Girona. 
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   Relacionats amb OE3 i OE4 

• Revisió de publicacions sobre el tema, aprofitament de idees i material 

recollits durant l’assistència a anteriors jornades de formació dels membres 

del grup.  

• S’ha iniciat una anàlisi retrospectiva del treball realitzat fins al moment a partir 

del fet de treballar les dades d'enquestes de tallers de formació realitzats 

entre 2017 i 2020. 

•  

Relacionats amb OE5 

S’han realitzat dues reunions del grup al llarg de l’any: 

• La primera, al gener, es va centrar en els resultats de la de formació de 

formadors en actius que es va portar a terme l’octubre del passat any. 

• A la reunió de juny on es va replantejar les accions del grup pel proper any 

tenint en compte la poca disponibilitat temporal d’enguany. 
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Grup Càpsules  

Membres de l’equip: 

- COMG: Anna Gonzalez, Amèlia Sos i Carolina Roig (coordinadora) 

- COPC: Puri Cosgaya 

- COVGI: Alexandra Gonzalez 

- COFGI: Judith Mallolas 

- TSCAT: Lis Brusa 

- COPLEFC: Maica Rubinat 

 

Com a continuació del projecte iniciat l’any 2019, hem seguit creant materials de 

difusió de PS en format digital per fer-los arribar als professionals usuaris de xarxes 

socials. 

 

Ens hem organitzat en cinc subgrups per tal de seleccionar la informació més 

rellevant sobre els temes escollits en aquesta ocasió que són: 

 

- Activitat física com a font de salut 

- Conciliació familiar 

- Coordinació entre professionals de la salut 

- Participació comunitària 

- Salut i covid-19 

 

La realització de les càpsules s'ha externalitzat per tal de continuar amb la línia 

d’estil pròpia del grup iniciada amb les anteriors càpsules.  

En el moment de fer la memòria les càpsules estan en procés de maquetació,  

estant  previst que es pengin a la nostra web  i al nostre canal de YouTube abans 

d'acabar l'any, i se'n faci la difusió a partir de gener 2022 a les nostres xarxes socials 

de Facebook i Twitter. 
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Grup : Jornada 

Membres de l’equip: 

- COFGI: Judith Mallolas  

- COIGI: Elena Olabarrieta, Rosa M Parreño i Belen Pérez, Albert Bueno. 

- COMG: Assumpta Bou, Montse Lloveras, Carolina Roig 

- COPC: Paco Molinero , Oriol Turró, Isabel Alarcón i Puri Cosgaya. 

- COVGI: Alexandra González i Empar Mallol 

- TSCAT: Lisa Brusa 

- COPFLEC: Maica Rubinat 

 

Amb una situació de pandèmia que ens va parar la possibilitat de realitzar la 

Jornada Interdisciplinària de Promoció de la Salut a les comarques gironines que 

sota el lema "Treballant junts sumem en promoció del benestar" estava prevista pel 

25 d’abril de 2020; l’objectiu del nostre grup ha estat adaptar el format de la 

jornada per poder realitzar-la finalment aquest any. 

 

La Jornada ha seguit estant organitzada pel nostre grup, sota l’empara del Fòrum 

Associació de Col·legis Sanitaris i va tenir lloc l’ 1 i 2 d’octubre de 2021. El dia 1 en 

línia i el dia 2 presencial i en línia.  

 

La jornada ha estat acreditada pel Consell Català de la Formació Continuada de 

les Professions Sanitàries amb un total de 0,9 crèdits (7,5 hores). 

 

L’objectiu va seguir sent generar un espai de trobada per debatre sobre el present i 

el futur de la promoció de la salut a les comarques gironines, fomentant els vincles 

entre els professionals que hi treballen des de diversos àmbits, i creant una 

oportunitat de diàleg entre els diferents agents i l’Administració. Aquesta jornada ha 

pretès sensibilitzar, conscienciar i dotar d'eines als assistents per a desenvolupar 

accions concretes en promoció de la salut en el seu lloc de treball i en el seu dia a 

dia. I s’ha dirigit tant a professionals que treballen en Promoció de la Salut a les 

nostres comarques com a aquells que poden incorporar-la en la seva activitat. 

 

El programa (annex1) ha inclòs dues conferències magistrals seguides de dues 

taules rodones. Presentant-se un total de 9 experiències en Promoció de la Salut en 

diferents àmbits (sanitari, comunitari, educatiu i laboral). A més ha tancat la jornada 

una darrera taula amb gestors i responsables d’organismes i entitats que treballen 

en promoció de la salut. 
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Durant la cloenda de la jornada, el Grup va fer entrega d’un premi de 1000€ al 

treball en Promoció de la Salut: “Programa d’exercici físic per la millora de la 

qualitat de vida de pacients amb ICTUS” dels autors Míriam Barra, Bernat-Carles 

Serdà, Arantza del Valle i Montserrat Grau.  

 

La jornada va comptar amb un total de 200 persones inscrites distribuïts de la 

següent manera: 48 assistents del COMG. 65 del COIGi, 23 COPC, 15 COFGi, 6 

COVGI, 11 TSCAT, 5 CFC, 6 COPLEFC i 19 professionals no col·legiats. 

 

El cost total de la jornada, a càrrec dels col·legis organitzadors de la jornada va ser 

d’un total de 5530,36 € a més de la col·laboració de Generalitat de Catalunya, 

Dipsalut, Ametller Origen i Hipra.  

 

En aquests moments estem analitzant el qüestionari d’avaluació de la jornada per 

part dels assistents. En la seva globalitat es pot resumir que un 71,2% dels enquestats 

estaven d’acord o molt d’acord en què l'acció formativa ha satisfet les 

expectatives  i un 74% en què el grau de satisfacció global amb l'acció formativa 

és positiu.  

La presentació d’aquestes conclusions està previst que es faci per una banda en el 

proper plenari del grup de professionals i per altra en la propera reunió amb fòrum 

associació.  

La jornada va ser enregistrada i es publicarà els enllaços a aquestes gravacions 

(d’accés lliure) quedaran publicats en el canal YouTube del grup de professionals. 

(https://www.youtube.com/channel/UCtLFCzotsyK28RPPJPT0Imw/about).  
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Annex 1.  
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Grup : Premi 

Membres de l’equip: 

- COIGI: Rosa Maria Parreño i Natàlia Ventura (coordinadora) 

- COMG: Maria Teresa Casamitjà 

L’objectiu general ha estat promoure la recerca en els professionals. S’ha organitzat 

un Premi de Recerca en PS.  

S’han fet un total de 5 trobades i treball en xarxa. 

 

Es va determinar atorgar dos premis destinats a donar un reconeixement a aquells 

treballs publicats, pendents de publicar o bé presentats en qualsevol esdeveniment 

científic relacionats amb la Promoció de la Salut (PS) amb la finalitat de contribuir a 

potenciar-la. 

S’ha revisat bases de convocatòries a premis de recerca per elaborar les bases 

actuals. I es va establir la dotació dels premis en: 1 premi de 1.000€ i un accèssit de 

500€. 

Es va establir cronograma d’acció lligat al grup de Jornada en PS.  

 
 

Vam establir un Jurat conformat per: 

� Un membre de fòrum (Dr.Vilaplana). 

� Un membre de la Càtedra de PS de la UdG (Dra. Juvinyà). 

� Un representant de l’àrea de PS de l’Ajuntament de Girona (Sra. Fornells). 

� Un membre de l’Agència de Salut Pública Girona (Sr. Mundet). 

Es va configurar un gmail propi per la recepció de treballs 

(premipromociosalutgirona@gmail.com). 
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Es van publicitar inicialment les bases al web del Grup de Professionals per la 

Promoció de la Salut a Girona i posteriorment a diferents canals comunicatius 

d’entitats col·legials o no professionals.  

Es va elaborar un arxiu amb els resums rebuts i les dades personals i de rebuda 

pertinents. 

23/09/2021.- Es va convocar el jurat a la sessió de deliberació. Es va declarar 

l’accèssit desert. 

30/09/2021.- Es va comunicar via correu electrònic a tots els participants la 

deliberació del jurat. 

02/10/2021.- Es va fer entrega del premi a la Jornada interdisciplinària de promoció 

de la salut de les comarques gironines. 
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Annex 

 
 
 
1.-Guia per 
l’avaluació 
de resums  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.-Bases 
premi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
............................................................................................... 
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3.- Diploma 
entrega 
premi 
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Grup Aliances 

Membres de l’equip: 

• COFGi: Judith Mallolas 

• COIGI: Rosa Mª Parreño i Natàlia Ventura (coordinadora) 

• COMG: Anna González 

• COPC: Isabel Alarcón i Oriol Turró 

• COVGI: Alexandra González 

• COPLEFC: Maica Rubinat 

 

Aquest grup interdisciplinari va sorgir fruit de les reunions plenàries del Grup de 

professionals per la promoció de la salut de Girona. En una de les reunions i prèvia 

enquesta al grup de temes nous a encetar es va detectar la necessitat de crear un 

grup que enfoqués.  

Enguany hem realitzat 2 reunions per constituir el grup i iniciar el debat de 

priorització d’accions: 15/03/2021 i 26/06/2021. 

S’ha establert un debat sobre les motivacions i els objectius a treballar. 

 

1) Sostenibilitat.  Es parla que “lo saludable” va estretament lligat amb “lo 

sostenible” i que caldrà cercar entitats del nostre àmbit o entorn que 

treballen la sostenibilitat.  

2) Treballs conjunts. S’especifica que podríem establir objectius comuns i treballs 

amb altres entitats i establir vincles. 

3) Relació amb altres entitats col·legials.  A banda de la incorporació recent al 

nostre grup de PS d’Esport i Treball Social, es manifesta la necessitat 

d’incorporar altres entitats col·legials externs a Fòrum . I per això es valora 

com a útil aprofitar l’experiència de la Jornada. Es suggereixen les entitats de 

Dietètica i Pedagogia. 

4) Vincle amb hospitals. Caldria buscar els referents de Promoció de la Salut 

dels hospitals del nostre àmbit de referència.  

5) Concepte de projectes. Caldria treballar el concepte de projecte, no tant 

des de la visió formativa sinó de vincular-nos amb altres àmbits professionals o 

entitats amb petits projectes (assumibles). 

6) Visibilitat. Ens cal guanyar visibilitat de totes les entitats i fundacions que 

s’ocupen d’aspectes de PS.  Crear una mena de mapa de tots els àmbits: 

assistencial, educatiu, etc. 

 

 



 

 

23 

 

 

 

7) Estratificar. Cal fer cerca del què es fa al nostre entorn: Ajuntament, 

Càtedra.. quina estructura tenen i plans que treballen. Cal categoritzar i 

estratificar segons: món local, comarcal, estatal i europeu.  

8) Benchmarking. Cal tenir presents i conèixer les línies de treball d’altres 

grups/entitats. 

 

Actualment estem en procés de configurar un document/mapa d’entitats que 

treballen aspectes de PS estructurat per àmbits. 
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Grup Covid-19 i Determinats de la Salut 

Membres de l’equip: 

• COFGi: Judith Mallolas 

• COIGI: Elena Olabarrieta i Belén Perez 

• COMG: Montse Lloveras 

• COPC: Susana Mantas, Isabel Alarcón, Ivonne Navales i Puri Cosgaya 

• TSCAT: Jaume Fort 

• COVGI: Empar Mallol         

L’objectiu general ha estat conèixer quines han estat les barreres/limitacions 

originades durant la pandèmia per Covid-19 en el context laboral dels 

professionals de la salut i determinar la seva relació amb els determinants de la 

salut.  

S’han fet un total de 3 reunions durant l’any 202, per consensuar objectius a 

realitzar.  

Objectius específics, o dominis del concepte a estudiar:  

• Empoderar als professionals de la salut en el coneixement i utilització 

d’eines/estratègies per l’afrontament salutogènic davant els canvis originats 

durant la pandèmia en el context laboral. 

• Identificar l’estat de situació actual dels professionals de la salut dels 

col·legis professionals, i conèixer les eines de millora disponibles en el marc 

de la PS. 

• Conèixer quines han estat les limitacions dels professionals a nivell de suport 

emocional durant la pandèmia per covid-19.  

• Col·laborar amb entitats que ja estan treballant en l’autocura dels 

professionals (ex.: Fundació Galatea...) 

Objectius operatius (en procés): 

• Contactar amb la Fundació Galatea per conèixer els serveis que ofereixen 

als professionals del col·legis professionals i valorar línies de col·laboració.  

• Cerca de publicacions relacionades amb investigació al voltant de 

l’afectació emocional/psicològica dels professionals de la salut durant el 

període de pandèmia-postpandèmia.  

• Conèixer els actius interns/externs i institucionals/personals dels diferents 

col·legis professionals a través d’una enquesta que permeti la valoració de 

l’estat actual dels professionals de la salut en el context laboral. 
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Col·legi de Farmacèutics de Girona 

 

El Grup de PS del COFGi, ha estat integrat pels col·legiats: 

Yolanda Bota 

Sílvia Cabarrocas  

Míriam Capel 

Núria Gras 

Montserrat Guixeras 

Judith Mallolas 

 

Activitats del grup col·legial COFGi  

 

1- Assistència a reunions: Reunions de treball presencials (2) 

2- Proposta de treball en un Programa de foment de la Prescripció social dins el 

col·lectiu farmacèutic. Hem fet un primer contacte amb algunes zones de la 

ciutat de Girona on hi ha taules de treball compartit amb agents diversos del 

territori (professionals sanitaris, educadors socials, educadors d'esplai...). La 

intenció és poder participar en aquestes taules i promoure la realització de  a 

treballar en el disseny d'un pilot, amb un nombre reduït de farmàcies, a qui es 

formarà en temes de prescripció social, per tal de fomentar aquesta activitat 

de PS en el marc de la farmàcia comunitària. 

3- Revisió i replantejament del disseny de les infografies adreçades al col·lectiu 

farmacèutic amb missatges sobre PS. El contingut de les infografies ja està 

acordat però resta pendent acabar de definit el format definitiu d'aquestes 

infografies.  

 

Activitats del grup COFGi en el grup Interdisciplinari  

 

Els professionals han treballat de forma conjunta en els 3 espais intercol.legials (grup 

de recerca, grup de difusió i TiC i grup d’actius) i també en els nous grups jornada, 

càpsules, covid i grup aliances.  

1. Col·laboració amb 3 post per al blog del grup “Professionals per a la PS”, 

segons calendari pactat. 

2. Coordinació: 10 reunions de treball. Seus col·legials i online. 
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3. Reunions Plenàries de treball: participació en les 2 jornades virtuals, 

organitzades per identificar nous objectius i organitzar-los en grups de treball. 

Aquestes sessions de treball es van fer el 19/01/2021 i el 18/05/2021. 

4. Col·laboració activa en els diferents grups de treball que ja s’han detallat 

anteriorment. 
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Col·legi Oficial d’Infermers/es de Girona 

 

El l Grup de PS del COIGi, ha estat integrat pels col·legiats: 

 

Albert Bueno 

Elena Olabarrieta 

Rosa Ma Parreño 

Belén Pérez 

Núria Puigvert 

Natalia Ventura (coordinació) 

 

Activitats del grup col·legial COIGi  

 

Convocatòria d’ajuda econòmica per a realitzar el Màster en Promoció de la  Salut 

(UdG) 

COIGi manté 2 ajuts econòmic per cursar el màster de Promoció de la Salut que 

organitza la Càtedra de Promooció de la Salut de la UdG. L’import és de 1.000€ per 

ajut. Pel curs 2020-21 la guanyadora ha estat Sra. Laura Garcia Sànchez. 

 

A la Jornada IN’ que organitzem anualment (novembre) es projecta un espai de 

temps al programa per poder emetre un resum dels treballs fi de màster que han estat 

objecte de l’ajut. 
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Activitats formatives, participació en tallers i jornades: 

 

S’ha donat opció a les professionals components del COIGi a assistir a les formacions 

que ofereix la Càtedra de PS de la UdG, fomentant la sinergia amb aquesta 

institució i formant els components en aspectes relacionats amb els actius de salut. 

S’ha participat en: 

La salut desigual: causes i propostes per la millora de la salut de 
la població de forma més justa.    

Febrer 2021 

Barri i Vida quotidiana: 2 nocions clau en Salut Comunitària. Març 2021 

Assistència a IUHPE Conferència Europea de Promoció de la 
Salut  

Juny 2021 

 

Activitat de promoció de la salut: 

 

Mantenim una línia de continuitat en oferir al col.legiat la oportunitat de participar en 

un Bany de Bosc. La idea va nèixer arran de la pandèmia per treballar l’estrès 

professional amb una recurs promotor de salut i desde l’inici d’ofertar-la ha augmentat 

paulatinament la participació. 

Enguany s’han publicitat 3 sessions i hi han participat 16 professionals. 

 

 

 

Hem realitzat sessions webinar i en línia sobre: aromateràpia, fitoteràpia, ioga i 

relaxació.  
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Activitats del COIGi en el grup interdiciplinari 

 

Dins el grup interdisciplinari s’han mantingut els grups de treball 1, 2 i 3 constituïts pels 

professionals infermers/-res.  

Els professionals han treballat de forma conjunta en els 3 espais intercol.legials: grup 

de recerca, grup de comunicació i xarxes socials i grup d’actius; i en els nous grups 

per projectes: Càpsules, Jornada i premi. Aquests grups han treballat de forma 

autónoma. 

 

1. Col.laboració en la redacció de posts al Blog del grup Promoció Salut Girona. 

 

2. Selecció de material formatiu i maquetació de càpsules informatives i 

formatives. 

 

3. Participació en la organització de la Jornada en PS del 1 i 2 d’octubre de 2021. 

 

4. Seguir la recerca iniciada sobre percepció de l’estat de la PS a l’àmbit Girona, 

preparant material de difusió dels resultats obtinguts per presentara a Jornades, 

simposis u congressos. 

 

5. Projectar les bases d’un premi de Recerca en PS. 
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Col·legi Oficial de Metges de Girona 

Integrat per les col·legiades: 

 

Assumpta Bou 

Mayte Casamitjà 

Anna González 

Montse Lloveras 

Carolina Roig (Coordinadora) 

Amèlia Sos 

Pilar Àvila (fins juny 2021) 

 

Activitats del grup col·legial COMG 

 

Assistència a reunions: 

 

• Reunió amb Metges Joves del COMG. Intercanvi d’experiències i propostes 

de futures col·laboracions. Col·legi Oficial de Metges de Girona. 03/12/2020 

 

• Reunions presencials i online per assessorar en el projecte Recepta Blava, 

projecte del CAP Llançà, l’associació Som Mar i investigadors de la UAB. 

L’objectiu plantejat és analitzar l’eficàcia dels banys de mar per a millorar el 

benestar psicològic en persones cuidadores ateses al CAP Llançà. 

Actualment aturat. 

 

• Participació al grup focal virtual sobre les funcions i la cartera de serveis 

bàsica del programa de benestar emocional i salut comunitària a l’Atenció 

Primària i Comunitària (APiC) dins el Pla d’Enfortiment i Transformació de 

l’APiC. Online. 10/09/2021 

 

• Col·laboració en la coordinació de les activitats realitzades durant la Jornada 

“Reunió de treball Recepta Blava E-Health” organitzada per la càtedra 

Oceans i Salut Humana. Roses. 19/09/2021 

 

• 5 reunions de treball del grup PS-COMG. Online (04/12, 17/02, 07/04, 05/07, 

23/10) 
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Participació a Jornades/Congressos: 

 

• 11th IUHPE European Conference on Health Promotion. Girona 14-16/06/2021 

- “Do public policy managers have another view about Health 

promotion?”. Poster 

- “Agreements and disagreements between Health Professionals and 

Public Policy 

- Managers in implementation of Health Promotion Programmes”. 

Presentació oral. 

- 2 sessions de Moderació al mateix congrés 

• Jornada de clausura de l’Acadèmia de Ciències mèdiques. Girona. 

11/06/2021 

- “Experiència d’un grup interdisciplinari en l’empoderament de 

professionals en Promoció de la Salut”. Pòster 

• III Jornada científica de la càtedra Oceans i Salut Humana: Mar, Salut, 

Ciència i Societat. Roses. 26/09/2021. Moderació de la taula. 

• Jornada Interdisciplinària en Promoció de la Salut a les comarques gironines 

“Junts sumem en la promoció del benestar”. Girona. 1-2/10/2021 

- “Experiència de un grup interdisciplinari en l’apoderament dels 

professionals en Promoció de la salut. Comunicació oral 

- “Empresa promotora de salut”. Ponència 

 

• 14th European Health Conference. Dublin 10-12/11/2021.  

 

Treballs acceptats: 

 

- “The implementation of Health Promotion on health professionals practice 

and public policy managers”. Pòster 

- “The resetting of a local health system: an opportunity for Health Promotion”. 

Presentació oral 
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Formació: 

 

• Curs “Formació en moviment, nutrició i benestar. Rutines per una vida activa i 

saludable”. Institut de Formació Mèdica i Lideratge IFMiL. 8-17/06/2021.  

Online. 8 hores 

• Sessió de formació “Estratègies de coaching per a convertir-nos en un equip 

extraordinari”. Impartit per Sra. Joana Frigolé, psicòloga. 30/01/2021. 

Presencial. 6 hores 

• Curs “Fitness emocional”. ITAE Empresas. Setembre 2021. Online. 6 hores 

• Curs “Mindfulness”. ITAE Empresas. Octubre 2021. Online. 8 hores 

• Seminari “Mites en alimentació”. Agència de Salut Pública de Catalunya. 

26/10/2021. Online. 2 hores 

 

 

Activitats del grup COMG en el grup Interdisciplinari 

 

4a. Col·laboració amb 5 posts pel blog del grup “ Professionals per a la PS” segons 

calendari pactat: 

- Ètica i promoció de la salut (P. Avila) 

- Lesionats per causa del confinament (Anna González) 

- Crida a l’acció: la reestructuració del sistema de salut a l’era post COVID-19 

(Assumpta Bou) 

- El rentat de mans salva vides (Mayte Casamitja) 

- Infants del segle XXI = Infants salutogènics? (Amèlia Sos) 

 

4b. Coordinació: 10 Reunions de treball. 

 

4c. Reunions Plenàries de treball: Co-organització i assistència a la reunió plenària 

19/01/2021 (2 hores) i el 18/05/2021  

 

4d. Col·laboració en els diferents grups de treball: 

- Grup Creació de càpsules : 3 participants en 3 càpsules (“Conciliació familiar”, 

“Participació comunitària” i “Coordinació entre professionals de la salut”. 

Coordinació del grup. Grup Premi: 1 participant en la coordinació. 

Grup Jornada: 2 participants en la coordinació. 

Grup Aliances entre professionals de la Promoció de la Salut: 1 participant 

Grup Covid19: 1 participant 

Grup xarxes: 3 participants 

Grup recerca: 2 participants 

Grup actius: 1 participant 
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Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Delegació de Girona 

Integrat pels col·legiats/des: 

Ester Mas 

Francisco Molinero 

Ivonne Navales 

Oriol Turrò 

Puri Cosgaya 

Alexandra Glink 

Isabel Alarcón 

Susana Mantas (Coordinadora) 

 

Activitats del grup col·legial COPC 

 

1. Continuació del Projecte per a per a la creació d’una Comunitat de Pràctica 

de professionals de la Psicologia en PS al Col·legi Oficial de Psicologia de 

Catalunya, delegació de Girona, iniciat durant el primer trimestre de l’any 2019. 

La línia de treball que es segueix s’emmarca dins el constructe de la teoria 

Salutogènica, com a model dins el marc de la PS.    

S’han realitzat un total de 4 reunions durant el present període.    

Les activitats/objectius que s’han dut a terme son les següents: 

- Creació de coneixements en termes de PS. 

- Actualització dels recursos existents afegint el treball col·laboratiu: 

Utilització de la Plataforma Microsoft Teams.  

- La potencialitat del treball en xarxa. 

- Identificar els actors/professionals de la Psicologia de diferents sectors. 

- Creació d’un conveni específic amb la Universitat de Girona per la 

realització d’una guia de serveis professionals de Psicologia a les 

Comarques Gironines, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament 

de la salut i el benestar psicosocial de les persones i el compromís de 

cooperació amb la Comunitat en matèria de difusió del coneixement 

psicològic. 
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2.  Activitats Formatives en PS 

• Assistència 6th International Conference on Salutogenesis Girona.             

17-18/Juny/2021.  

• Assistència 11th IUHPE European Conference on Health Promotion. Girona. 

15-16 Juny 2021. 

• XII Congresso Sociedade Portuguesa de Saúde Mental- IV Seminário 

Internacional de Investigaçao em Saúde Mental. Felgueiras. 29 i 30 /11/2020. 

• Curs “Competència Digital: Principis per abordar models d’aprenentatge 

permanent en contextos digitals”, organitzat per la Càtedra de PS. Girona. 

13,20 i 27 d’abril de 2021.  

• Curs on-line “La Salut Desigual: causes i propostes per a millorar la salut de la 

població de manera més justa”, organitzat per la Càtedra de PS. Girona. 3 i 

10 de febrer de 2021.  

• Trobada Salut Pública CSC: Reptes actuals de la salut mental des de la salut 

pública i l’administració sanitària. Informe SESPAS. Consorci de Salut i Social 

de Catalunya. 10 de juny 2021. 

• Sessió Tècnica CSC: Quin ha estat l’impacte de la pandèmia de COVID-19 en 

les desigualtats socials en salut. Consorci de Salut i Social de Catalunya. 10 

de març 2021. 

• VIII Jornada de actividad física y salud: utilidad del ejercicio físico para 

combatir el impacto de la COVID-19. XXXII Escuela de Salud Pública de 

Menorca. 24 de septiembre 2021. 

• La implementación de la Promoción de la Salud en los professionales de la 

Psicología desde la perspectiva Salutogénica. V Congreso Nacional de 

Psicología e Internacional Symposium on Public Health Psychology. Virtual. 9 

al 11 de Julio de 2021.  

• Sentido de Coherencia, Resiliencia y Salud Mental Positiva en los profesionales 

del Sistema de Emergéncias Médicas. XVI Encuentro de Hermenéutica 

Patrimonio Cultural en Contexto de Pandemia. Entre el cuidado de sí y la 

cultura. Virtual. 18 de junio 2021.  

• 15a Jornada Sociosanitària “La forta implicació del sector sociosanitari davant 

la crisi de la Covid 19”. Fundació Mutuam Conviure. 18 de novembre 2020. 
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Activitats del grup COPC en el grup Interdisciplinari  

 

1. Col.laboració en la redacció de 3 posts al Blog del grup PS Girona. 

2. Coordinació: 10 reunions de treball. Seus col·legials i online. 

3. Reunions Plenàries de treball: participació en les 2 jornades organitzades per 

identificar nous objectius i organitzar-los en grups de treball. Aquestes Jornades 

es van fer el 19/01/2021 i el 18/05/2021. 

4. Col·laboració activa en els diferents grups de treball que ja s’han detallat 

anteriorment  

5. Participació a la Jornada Interdisciplinària en promoció de la salut a les 

comarques gironines: “Junts sumem en la promoció del benestar!”. Girona. 1-2 

d’Octubre 2021.  
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Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona 

 
Integrat pels col·legiats/des : 
 

Alexandra González 

Empar Mallol 

Fàtima Merino 

Juli Sunyer (coordinador) 
 
 

Activitats del grup col·legial COVGI 

 

1. Projectes transversals amb l’Administració i Institucions  

Els veterinaris treballem des de la perspectiva One Health i pretenem promoure, 

millorar i defensar la salut i el benestar de totes les espècies (humans, animals i 

plantes) mitjançant la millora de la cooperació i la col·laboració entre 

professionals de salut pública, sanitat animal i salut ambiental i, en conseqüència, 

potenciar l'abordatge multidisciplinari dels riscos sanitaris en la interfície 

humà-animal-ecosistema. 

Per això, des del COVGI, ens hem compromès a establir línies de col·laboració.  

 

• Enquesta d’avaluació emocional 

L’any 2019, l'Organització Mundial de la Salut va incloure al seu catàleg de 

malalties professionals la patologia coneguda com "burnout" o "síndrome d'estar 

cremat", en la qual el treballador pateix un esgotament emocional, físic i 

psicològic. 

Davant la creixent demanda d’atenció psicològica pels professionals veterinaris, 

així com la publicació de diversos articles que fan referència als alts nivells 

d’ansietat, estrès i depressió que pateix el col·lectiu, el COVGI ha proposat als seus 

col·legiats i col·legiades participar en una enquesta d'avaluació emocional, 

totalment anònim, per tal de detectar les necessitats i demandes dels veterinaris. 

El qüestionari ha estat elaborat per la Psicòloga General Sanitària i especialista en 

Ansietat, Estrès i Burnout Pilar Guijarro Suárez, col·legiada número M-02451, i 

distribuït pel COVGI 

Els resultats, donat l'anonimat dels participants, són globals, però no per això 

menys significatius. 
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L'enquesta consta d'un total de 39 ítems, distribuïts en dos blocs: 

• Bloc A: Escala d'ansietat i depressió de Goldberg. Consta de 17 ítems. Els 8 

primers conformen la subescala d’Ansietat, i ho restants formen la subescala 

de Depressió. 

• Bloc B: Maslach Burnout Inventory. Consta de 22 ítems. Avalua el desgast 

professional. Mesura els tres aspectes de la síndrome: Cansament Emocional, 

Despersonalització i Realització personal. Puntuacions altes en les dues 

primeres i baixes en l'última defineixen la síndrome, si bé es considera com 

prevalença de Burnout nivells alts en al menys una de les 3 dimensions. 

 

Aquest qüestionari va ser posat en circulació el dia 21 de juny de 2021, i la 

finalització de recollida de respostes va tenir lloc el dia 23 de juliol de 2021. 

- Dies que ha estat disponible el qüestionari per a la seva realització: 33 dies. 

- Respostes obtingudes: 162. Totes les persones que han respost al qüestionari 

han respost a totes les preguntes. 

- Camp de la mostra: Província de Girona. 

- Edat de les persones que han respost al qüestionari: entre 20 i 69 anys. 

- Sexe de les persones que han respost al qüestionari: majoritàriament dones 

(72,2%) 

- Àrees i tipus de treball dins de la professió: Clínica de petits animals, clínica de 

grans animals, veterinaris d'explotacions, administració sanitat, administració 

agricultura, investigació, docència, indústria / consultoria agroalimentària. 

Els col·legiats que més han participat en el qüestionari han estat els que 

pertanyen a l'àmbit de la Clínica de Petits Animals (58,6%). 

 

Interpretació dels resultats 

A la llum dels resultats obtinguts s'ha de concloure que les veterinàries i veterinaris 

col·legiades al COVGI que han respost a aquest Qüestionari d'Avaluació 

Psicològica, presenten, en un 67%, un grau d'ansietat alta, i, en un 51%, depressió 

moderada. 

Pel que fa als resultats en l'Escala de Burnout, veiem l'alt grau de cansament 

Emocional de. Les persones col·legiades, un cansament emocional que porta a una 

pèrdua de motivació i que sol progressar cap a sentiments d'inadequació i fracàs. 
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A més, en la mateixa escala, s'aprecia un grau mitjà de despersonalització, un altre 

índex de la malaltia de Burnout, que fa referència a el desenvolupament, per part 

del professional, d'actituds negatives i insensibles cap als usuaris/pacients, 

desenvolupament de sentiments negatius cap a la pròpia tasca i els altres, 

distanciant i allunyant-se emocionalment de la realitat. 

A l'altre component de la Síndrome de Burnout, la realització personal, observem un 

nivell mitjà-alt. 

Són bones notícies perquè aquest índex fa referència a com els professionals 

s'avaluen en el seu acompliment professional. Un nivell baix hagués significat una 

tendència dels professionals a avaluar negativament, de manera que aquesta 

avaluació negativa afectaria a la seva habilitat en la realització de la feina i el tipus 

de relació que estableixen amb els pacients als quals atenen. 

Cal destacar de manera especial el baixíssim percentatge (6,2%) de col·legiats i 

col·legiades que consideren que els seus problemes emocionals són tractats de 

manera adequada a la feina. 

 

Conclusions 

 

Com veiem, aquestes dades són prou significatives com per ser tinguts en compte a 

l'hora de prendre mesures preventives i profilàctiques, així com per contemplar la 

possibilitat que els professionals que comencin a presentar simptomatologia 

d'ansietat, depressió, estrès crònic o trastorn mixt, puguin tenir accés a un 

tractament psicològic i psiquiàtric, i a tallers formatius de tècniques d'afrontament, 

gestió emocional i habilitats socials, impartits per psicòlegs i psicòlogues 

especialistes en Ansietat, Depressió, Burnout i Gestió Emocional, entre altres coses. 

Els veterinaris i veterinàries no sempre manifesten de forma verbal les seves 

preocupacions i dolències, més aviat ho fan en forma d'indicis i símptomes: insomni, 

irritabilitat, tristesa, problemes coronaris, dolors musculars i de cap, deficiències en el 

sistema immune, trastorns gastrointestinals, baixes laborals i absentisme, addiccions 

a substàncies nocives per a la salut, conductes autolítiques, etc. i, en alguns casos, 

com últim mig d'escapament, el suïcidi, perquè no oblidem que en certs àmbits de 

la veterinària, els professionals tenen al seu abast medicaments eutanàsics. 
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Això suposa que grans professionals perdin la motivació, l'autoestima i fins la 

identitat, i arribin fins i tot a abandonar la pràctica de la seva estimada professió 

veterinària, amb el que representa aquest fet pèrdua de professionals molt 

preparats i competents per a la societat. 

Com coneixedora d'aquest col·lectiu, puc afirmar que, donat el compromís, 

competència i vocació dels veterinaris i veterinàries, poques vegades demanen 

ajuda de manera explícita i, si ho fan, és quan ja tenen Síndrome de Burnout, 

malaltia que ja és més difícil de tractar i que comporta un risc greu de suïcidi. Per 

això és important la protecció des de dins i des de fora també. 

Per això, el COVGI està treballant per seguir millorant l'acompliment del professional 

veterinari i perquè els veterinaris adquireixen les eines necessàries per prevenir i 

tractar l'alt grau d'ansietat i cansament emocional que s'extreu de dit informe.  

I també, per aquells casos on un/a veterinari/ària requereixi una atenció 

psicològica, estem treballant juntament amb el Col·legi Oficial de Psicologia de 

Catalunya per oferir-vos un servei extern d'atenció psicològica per qui estigui 

interessat/da. 

 

• Programa de control sanitari de colònies de gats al carrer 
 

Des del 13 de gener de 2021, el COVGI ha signat el Conveni de col·laboració entre 

la Federació Xarxa Gatera de Girona i l'Ajuntament de Girona per al control i gestió 

de les colònies de gats de carrer de Girona. 

L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de treball que garanteixi les eines i 

els recursos necessaris per portar a terme el control efectiu de les colònies de gats 

de carrer mitjançant la metodologia CERR (Captura-Esterilització-Registre-Retorn) a 

la ciutat de Girona.  

La finalitat del conveni és controlar i tendir a la reducció de la població i nombre de 

colònies de gats de carrer que viuen a la ciutat de Girona, mitjançant el control 

poblacional i garantint el benestar animal, les condicions de salubritat i prevenció 

de les zoonosis, la minimització de l’impacte sobre la biodiversitat, així com evitar 

conflictes veïnals derivats de la presència de gats al carrer. 

Els veterinaris que col·laboren amb la Xarxa Gatera, oferint els seus serveis, han de 

rebre la formació sobre el Protocol veterinari suggerit per a les actuacions en 

colònies de gats de carrer  (del Projecte Gif-Vet) per tal de millorar el control 

sanitari de les colònies de gats, vigilar les zoonosis transmissibles i supervisar l’ús 

responsable d’antibiòtics. 
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El COVGI ha organitzat una formació per als veterinaris que participen en la gestió i 

control de gats de carrer. El programa és online i es divideix en dues parts: 

1. Programa d’aplicació en gats / Visita al veterinari: es detallen les pautes a 

seguir i a tenir en compte. 

2. Programa d’aplicació en les colònies/Visita a la colònia: permet realitzar el 

seguiment habitual de la colònia per part dels seus gestors. 

 

� Dia mundial contra la ràbia 

 

Volem destacar també que l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'Organització 

de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), l'Organització Mundial 

de Sanitat Animal (OIE) i l'Aliança Mundial per al Control de la Ràbia (GARC) han 

unit les seves forces per ajudar els països que volen accelerar l'adopció de mesures 

encaminades a eliminar la ràbia transmesa pels gossos per 2030. Després d’àmplies 

consultes amb els països afectats, s’ha elaborat un Pla estratègic mundial per 

acabar amb les morts humanes causades per la ràbia transmesa pels gossos en 

2030.  

Aquest pla defineix els canvis socials necessaris per assolir aquest objectiu, dona 

prioritat a les mesures dirigides al reservori de la malaltia en els gossos i integra la 

resposta a la ràbia en els esforços per enfortir els sistemes de salut. 

El Pla estratègic mundial estableix tres objectius per als països afectats, els associats 

per al desenvolupament i les principals parts interessades:  

1) utilitzar amb eficàcia les vacunes, els medicaments, els instruments i les 

tecnologies que permetran aturar la transmissió de la ràbia canina i reduir les 

morts humanes per aquesta causa; 

2) proporcionar orientació basada en proves científiques i generar dades d'alta 

qualitat per mesurar els efectes i fonamentar les decisions de política;  

3) aprofitar la col·laboració de les múltiples parts interessades per mantenir el 

compromís i els recursos. 

La professió veterinària, com a part integrant d’aquest pla, té la responsabilitat 

primera d'utilitzar els seus coneixements i competències per ajudar a controlar les 

zoonosis, entre elles la ràbia, i trencar el vincle entre l'origen animal de la malaltia i la 

infecció humana.  
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Volem emmarcar aquesta perspectiva dintre de la decisió adoptada per 

l'Assemblea General de l'ONU enfocat al Desenvolupament Sostenible, a favor de 

les persones, el planeta i la prosperitat, que també té la intenció d'enfortir la pau 

universal i l'accés a la justícia. 

Aquest 28 de setembre, sota el lema “Ràbia: Fets, no por”, la comunitat 

internacional s’ha unit en la 15ª edició per una commemoració anual sobre la lluita 

de la malaltia viral de la ràbia per dissipar qualsevol mite i concepció errònia sobre 

aquesta malaltia. Al món mor per ràbia 1 persona cada 10 minuts i el 99% són 

causades per transmissió canina. 

El COVGI, juntament amb el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i el 

Departament d’Acció Climàtica i Agenda Rural de la Generalitat, s’han reunit per 

donar a conèixer el Manifest contra la ràbia, el qual exposa que la vacunació és 

una de les mesures més efectives en la prevenció de malalties infeccioses com la 

ràbia, i avançar cap a l’obligatorietat de la vacuna contra la ràbia a Catalunya. 

Cursos de formació per als Col·legiats/-des 

El Col·legi de Veterinaris ha d’actuar com a sincronitzador i afavorir la comunicació 

entre els seus col·legiats per tal que puguin actuar de forma conjunta. 

Una de les funcions del COVGI és la formació dels seus membres amb diversos 

objectius: 

- Promoure la formació continua dels col·legiats, atenent a les 

especialitzacions i diversitats d’àmbits d’actuació dels veterinaris. 

- Estar atent a les novetats científiques, tecnològiques, legislatives... així com 

dels problemes actuals de la societat per reforçar l’acció comunitària. 

- Posar en contacte i construir una xarxa de professionals que es poden donar 

suport entre ells. 

- Desenvolupar les habilitats dels seus col·legiats i promoure mecanismes que 

els permetin apoderar-se. 
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El Col·legi de Veterinaris pretén que aquesta formació tingui les característiques 

següents: 

 

- Ser transversal i multidisciplinar. 

- Crear vincles amb altres col·legis professionals, institucions i organismes 

oficials. 

- Obrir les portes a nous col·legiats i incloure professionals d’altres àmbits i 

sectors de la salut. 

 

És per això, que s’han dut a terme les formacions descrites a continuació, on es 

pretén poder generar debat i auto-reflexió entre els col·legiats al voltant del marc 

conceptual de Dipsalut i la visió salutogènica perquè tinguin en compte els 

processos de consciència crítica de les condicions de vida i a fi que proposin 

estratègies per poder dur-les a terme i generar un canvi social, tant personal com 

comunitari en la seva vida diària. 

Aquestes formacions estan orientades no només a proporcionar eines 

(coneixements, habilitats i actituds) perquè els participants entenguin, gestionin i 

enforteixin el control que tenen sobre la seva salut, sinó també a explicar les 

diferents estratègies que permeten contribuir a generar entorns socialment 

saludables no només dels animals a través de la feina diària, sinó de les persones 

(siguin per a elles mateixos o envers la gent). 

 

Activitats formatives generals 

 

Atesa l’actual situació sanitària, la majoria dels cursos de formació han estat 

realitzat en la modalitat online per complir amb les recomanacions i les mesures 

preventives especials en matèria de salut pública pel Covid-19. 

Transformació digital, big data i internet de les coses. Oportunitats per als veterinaris.     

(24 de febrer de 2021) 

La transformació digital, que afecta la societat de manera global, aquesta 

canviant les formes de treball, les eines utilitzades i els protocols aplicats. A el mateix 

temps, aquest procés de canvi genera oportunitats, que fa poc temps ens 

semblaven impensables i, que ens permeten ampliar i millorar la prestació de serveis 

professionals, contribuint amb una major eficiència, qualitat i transparència en els 

processos, que són la nostra responsabilitat. 

 

Una de les tecnologies que més possibilitats presenta per a l'empresa és el big data. 

No obstant això, encara molts veterinaris no entenen què és i com poden utilitzar-lo 

en la seva estratègia de transformació digital. 
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Aquesta jornada ha permès aprendre a saber manejar eines d'anàlisi i interpretar les 

dades adquirides, tenir coneixement de l'empresa en la qual treballen per saber 

quines solucions i canvis en l'estratègia poden ser més efectives a curt i llarg termini.  

 

S’ha pogut valorar els beneficis de la transformació digital, com la millora de 

processos i resultats, optimització de costos, anàlisis de dades hiperconnectades 

(per l’estudi i diagnòstic del pacient)... així com estudiar els reptes d’aquesta 

transformació digital en l’àmbit de la salut. 

 

Telemedicina veterinària: usos i millora a la teva clínica (8 d’abril de 2021) 

 

En medicina humana, la telemedicina existeix des de fa molts anys. No obstant, la 

situació actual de pandèmia per covid-19 ha estat l'oportunitat perquè la 

telemedicina veterinària prengui impuls i es constitueixi com un nou mecanisme de 

relació amb els clients, complementària a la consulta presencial, ja que moltes 

empreses s'han vist obligades a adaptar-se a aquesta imposada nova normalitat. 

Per tal de donar les eines necessàries, s’han definit els continguts i tipus de serveis 

englobats en la telemedicina veterinària, així com l’estat actual de 

desenvolupament de les eines i plataformes que permeten posar-la en pràctica, 

però també de les limitacions professionals, legals i conjunturals. S’ha explicat els 

avantatges i beneficis que la telemedicina pot aportar a la clínica veterinària, quin 

és el seu paper actual i quin és el seu futur en el sector dels animals de companyia. 

Aquesta jornada ha aspirat a preparar el veterinari per a la “teleconsulta”, indicant 

els avantatges i inconvenients d’un servei que encara no està reglat ni regulat, tot 

respectant el codi deontològic de la professió veterinària.. 

 

Gestió de l’estrès de l’equip veterinari (6 de maig de 2021) 

 

El dia a dia d'una clínica veterinària és molt més exigent del que els clients pensen. 

Darrere de cada consulta, de cada cirurgia, de cada venda a la botiga, de cada 

conversa amb un client, els veterinaris han de donar el millor d’ells mateixos. Però 

són moltes les causes d'estrès, algunes comunes a tots els companys i altres més 

específiques de cada lloc.  

 

En aquest webseminar, s’han tractat les diferents causes d'estrès, de com 

detectar-aviat, de com afrontar-lo i, el més important, de com prevenir-lo i 

gestionar-lo. 
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La formació ha volgut aconseguir: 

• Conèixer les diferents causes d'estrès segons els llocs de treball. 

• Saber detectar a temps quan un company pateix estrès. 

• Conèixer les eines per gestionar-lo. 

• Crear hàbits saludables que previnguin l'estrès. 

 

Impactes mediambientals generals per la producció ramadera(11 de maig de 

2021) 

 

La producció ramadera a Espanya té una gran importància socioeconòmica a la 

Unió Europea, amb més de 6 milions de bovins, 15 milions d'ovins, 3 milions de 

cabrum i 30 milions de porcins, que generen, a més de productes lactis, un volum de 

carn rellevant, una mica més de 6,5 milions de tones per atendre les necessitats de 

proteïnes de la societat. 

No obstant això aquesta activitat ramadera, la major part associada a sistemes 

intensius, ocasiona múltiples problemes mediambientals generats pels residus, fruit 

d'una inadequada gestió que aquesta ocasionat impactes preocupants en el medi 

natural, aigua, sòl (nitrits i metabòlits de tractaments veterinaris) i alteracions del 

clima, per les emissions de gasos efecte hivernacle. Davant d'aquesta realitat 

preocupant, la correcta gestió dels residus és una demanda social i en 

conseqüència institucional de l'estat i comunitats autònomes, per fer front a 

aquestes mancances, i realitzar una adequada gestió dels residus des de les 

explotacions ramaderes, per disminuir els efectes mediambientals . 

En aquest sentit, per a complir correctament els objectius de gestió agropecuària i 

reduir els residus a les explotacions, cal emprendre activitats formatives dels 

professionals veterinaris, els més ben preparats per a la gestió d'explotacions 

pecuàries, per adequar i racionalitzar la generació de residus a la legislació vigent, 

conèixer la problemàtica i gestionar solucions mediambientals, que són la base 

d'aquest curs formatiu en matèria de contaminació i altres impactes 

mediambientals de les explotacions ramaderes. 

 

Nou real decret d’higiene alimentària i flexibilitat: Principals novetats d'interès per a 

la professió veterinària (20 de maig de 2021) 
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La recent publicació de Reial decret 1086/2020 pel qual es regulen i flexibilitzen 

determinades condicions d'aplicació de les disposicions de la Unió Europea en 

matèria d'higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris i es 

regulen activitats excloses del seu àmbit d'aplicació, incorpora importants novetats 

que pretenen simplificar els requisits per a les petites empreses alimentàries, per tal 

de fer-les rendibles sense disminuir els estàndards de seguretat alimentària, així com 

millorar els nivells d'higiene de determinades produccions. 

Mitjançant aquesta nova norma es regulen determinats aspectes que resulten 

d'interès per a la professió veterinària, com a col·lectiu clau per al manteniment de 

la seguretat alimentària. 

 

L’objectiu d’aquesta jornada és reflexionar sobre les diferents respostes que 

l’empresa alimentària pot donar enfront les situacions d’alerta i/o crisi alimentària i, 

especialment, donar eines per a l’elaboració de plans de gestió de crisis 

alimentàries per estructurar aquestes respostes i establir mesures correctores i 

preventives eficients per prevenir-les. 

L’activitat ha permès prendre consciència de la visió de la societat, valorar les seves 

mancances en temes sanitaris i exposar com reforçar les polítiques promotores de la 

salut, tant entre els nostres col·legiats com envers el nostre entorn. 

 

L’ús prudent d’antibiòtics (2ª edició) Del 2 al 30 de juny de 2021 

 

Gairebé 100 anys més tard que Fleming descobrís la penicil·lina, els antimicrobians 

són una de les eines principals per tractar els processos infecciosos, tant en 

medicina humana com en veterinària. Tot i així, cal que es facin servir amb molta 

cura, ja que fer-ne un mal ús contribueix a l’aparició de les resistències 

antimicrobianes. Aquestes resistències als antibiòtics són una amenaça per a la salut 

pública i causen 700.000 morts anuals al món; l’Organització Mundial de la Salut 

(OMS) calcula que, el 2050, causaran 10 milions de morts. 

Aquesta formació ha esta composta per 4 sessions online en directe i participativa, 

on el COVGI ha volgut promoure un espai de reflexió que permeti la presa de 

consciència professional interdisciplinària en relació amb la salut, com a guia de 

treball per als veterinaris. 

El debat ha tractat sobre el risc actual de la utilització d’antibiòtics en animals 

d’abast, les conseqüències sanitàries a llarg termini i els efectes per al sector 

agroalimentari. 
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La relació professional: habilitats de comunicació i gestió emocional per a 

veterinaris (De l’1 al 29 de juny de 2021) 

 

Hi ha múltiples raons per les quals resulta imprescindible prestar atenció i tenir cura 

de la relació professional en veterinària, però potser la més important seria el 

generar confiança mútua amb el nostre client, repercutint així en el benestar de 

l'animal (el nostre pacient real). 

La qualitat de la interacció juga un paper primordial en la gestió emocional de el 

client, del professional i de el tractament de l'animal en general.  

 

Aquestes relacions de qualitat s'aconsegueixen principalment a través de la 

comunicació, de manera que en aquestes sessions treballarem les habilitats que són 

clau per aconseguir tenir una correcta relació amb el client i així ajudar a l'animal. 

Els propietaris demanen, a més de la confiança i coneixements sobre la malaltia del 

seu animal, sobre tot empatia, exercida des d’una bona comunicació. 

El que diem i com ho fem influirà en el comportament de l'altra persona (en aquest 

cas, el nostre client), amb el que determinarà el tipus de relació que puguem 

generar. En aquest taller s’han explorat alguns punts essencials de la gestió 

emocional per conèixer els factors que intervenen en la relació professional. 

Aquesta formació ha esta formada per 5 sessions online en directe en les quals una 

psicòloga clínica i de la salut, experta en comunicació i gestió de les emocions, 

explicarà tots els conceptes i les claus amb les que s'aconseguirà generar 

confiança amb el client, per mitjà de la comunicació i la gestió emocional.  

 

Aquestes jornades han permès constatar que la comunicació s’adapta 

constantment a les necessitats de la societat i de les persones que la conformen. Ha 

quedat palès que els propietaris demanen als veterinaris, a més de la confiança i 

coneixements sobre les malalties dels seus animals, sobre tot empatia i bona 

comunicació. 

 

Activitats formatives específiques Covid-19 

 

Adaptació de la indústria alimentària a la crisi sanitària motivada per la Covid-19(11 

de febrer de 2021).  

 

La irrupció de la crisi sanitària motivada per la SARS-CoV2 ha obligat a tots els 

sectors de la societat a adaptar-se a situacions noves desconegudes fins ara. El 



 

 

47 

 

sector de producció d'aliments en general i les indústries 

alimentàries en particular, són considerades activitats essencials. 

 

 

Amb l'objectiu del manteniment de l'activitat d'aquest sector, s'han hagut 

d'adoptar mesures internes dirigides a salvaguardar la salut dels empleats i, amb 

això, el manteniment de l'activitat productiva. 

 

La finalitat del curs ha estat: 

- Identificar la problemàtica que planteja l'actual pandèmia pel que fa als 

treballadors i les empreses. 

- Revisar els problemes generats en empreses sectorials. 

- Establir les mesures que, conjunturalment, han d'establir les empreses de cara 

a la prevenció. 

- Identificar un pla d'acció de resposta en el cas que les empreses es trobessin 

immerses en un brot. 

- Mesures post-pandèmia. 

 

Aquest seminari també ha suposat una oportunitat per explicar i posar en valor la 

filosofia i les eines de la feina col·laboraria. S’ha volgut augmentar la conscienciació, 

el compromís i la col·laboració dels seus col·legiats participants (com a proveïdors 

d'atenció de la salut humana i animal). S’ha aspirat també involucrar les principals 

parts interessades i entaular una col·laboració eficaç, promovent processos de 

mobilització social i exercint la seva influència intersectorial i interinstitucional i 

reforçant l’acció comunitària i la reorientació dels serveis. 

 
Covid19 en animals: què sabem fins ara? (28 de gener de 2021) 
 

Tot i que encara hi hagi moltes incògnites pel que fa a l'origen de la SARS COV-2, els 

estudis científics suggereixen que el virus va arribar als humans des d'una font animal, 

molt probablement un ratpenat. Un cop es va produir el salt d'espècie, la SARS 

COV-2 ha aconseguit adaptar-se perfectament a la transmissió entre humans. Des 

de l'inici de la pandèmia s'han produït nombroses infeccions en animals de 

companyia, felins en zoològics i visons en granges pelleteres que ens demostren que 

la vigilància d'aquest patogen en les poblacions animals és imprescindible.  

 

Amb aquesta crisi sanitària, la natura ens recorda, una vegada més, que animals, 

humans i medi ambient estem interconnectats i que la col·laboració 

multidisciplinària (One Health) és l'únic camí per a la prevenció d'aquesta i les 

properes pandèmies. 
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Aquest webinar ha permès: 

- Conèixer quines espècies animals han patit la infecció per SARS-CoV-2. 

- Aprendre quina la simptomatologia de les diferents espècies, la seva 

evolució clínica i diagnòstic. 

- Conèixer quina és la problemàtica de les granges de visons. 

- Presentar la informació disponible pel que fa als models animals que s'han 

desenvolupat per estudiar el SARS COV-2. 

 

Durant aquest seminari, amb voluntat d’oferir algunes precaucions pràctiques 

envers el coronavirus, s’ha analitzat quin paper juguen els animals en la cadena de 

transmissió, si cal que els propietaris de mascotes prenguin precaucions addicionals, 

si els resultats de les investigacions justifiquen un abandonament, etc. 

S’ha procurat donar les eines necessàries perquè els col·legiats, com a professionals 

sanitaris, siguin capaços d’informar a la societat de forma veraç i contrastada. 

 

Xarxes de difusió 

El COVGI ha participat activament en les xarxes de difusió interdisciplinàries: 

recerca, actius, difusió i TIC (veure punt 1).  

 

Per mitjà de la seva Newsletter del COVGI, de forma setmanal, el COVGI fa difusió 

als seus col·legiats de: 

• Les activitats específiques del col·lectiu, per a la millora professional. 

• Les activitats vinculades a l’àmbit de la salut, per al desenvolupament 

personal. 

• Les càpsules formatives que promouen processos de presa de consciència 

per facilitar l’aplicació del marc conceptual en l’exercici de les 

responsabilitats dels col·legiats. 

• Les píndoles informatives sobre continguts, conceptes i metodologies del 

marc conceptual de Dipsalut. 

 
 

El COVGI inclou les notícies destacables així com enllaços d’interès a les xarxes 

socials (Facebook, Twitter i Instagram) per tal de complementar la visió 

salutogènica i adaptar-se ales noves tecnologies. També ha creat un canal de 

Youtube per tal de: 

Poder donar notícies d’actualitat de l’àmbit veterinari i que sigui una eina de 

consulta veraç i contrastada. 

Promoure i participar en la formació continuada que el COVGI ofereixen als seus 

col·legiats/des per elevar els seus coneixements.  
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Informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l’exercici de la 

professió veterinària. 

Setmanalment, el COVGI continua emetent un programa radiofònic “Converses 

amb el Col·legi de Veterinaris de Girona”, en el qual emmarca les problemàtiques 

dels col·legiats amb la visió ecosistèmica de la societat, en les dimensions 

biològiques, socials, psicològiques i professionals. Els programes estan disponibles a 

la nostra pàgina web. 

 

Gràcies a la visió del Dipsalut en la Promoció de la Salut, Benestar i Acció Social, el 

Col·legi de Veterinaris de Girona ha pogut dur a terme els projectes descrits 

anteriorment amb l’objectiu d’impulsar el marc conceptual definit per Dipsalut. 

El COVGI ha procurat analitzar, dissenyar, planificar, impulsar i reorientar les seves 

propostes cap al marc de polítiques de promoció de la salut i qualitat de vida. Ha 

apostat també per una nova forma de treballar la salut, basada en les aliances, el 

compromís i la responsabilitat conjunta, amb una àmplia participació dels 

col·legiats i de la comunitat. 

 

 

Activitats del grup COVGI en el grup Interdisciplinari  

 

- Col·laboració en la redacció de posts (5) al Blog del grup PS de Girona. 

- Coordinació: 9 reunions de treball que s’han fet presencials o per 

videoconferència.  

- Reunions Plenàries de treball: participació a les dues sessions plenàries 

realitzades al Col·legi de Veterinaris Girona el 19/01/2021 i el 18/05/2021. 

- Col·laboració activa en els diferents grups de treball que ja s’han detallat 

anteriorment. 
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Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i l’Esport de Girona 

 

Integrat pels col·legiats/des : 

Maica Rubinat 

 

Activitats del grup col·legial COPLEFC 

 

Degut a la recent incorporació, i que només hi forma part una sola persona, s’ha 

destinat temps a participar en les línies d’actuació del Grup Promoció de la Salut (PS) 

de Girona. 

Línies de futur que s’han treballat des de la delegació:  

• Augmentar el nombre de col·legiats que participen en aquest grup  

• Planificar accions informatives i formatives en promoció de l’activitat física 

per a la salut 

• Participar més activament en els grups de Treball que dins de PS funcionen i 

traslladar-ho a la resta de membres col·legiats.  

 

Activitats del grup COPLEFC en el grup Interdisciplinari 

Reunions en les que s’ha participat:  

• Hem participat en 6 reunions de Coordinació  

• Reunions plenàries: 1 

• Reunions dels diferents Grups de Treball:  Grup Càpsules , Grup Jornada i 

Grup Aliances.  

• Total de hores dedicades: 57 

 

Jornades que hem participat:  

• Hem participat en la “Jornada Interdisciplinària en promoció de la Salut a les 

comarques gironines” del dia 1-2 octubre, celebrada a Girona, amb un total 

de 6 col·legiats. 

Altres activitats: 

• Elaboració d’un post “L’activitat física ens protegeix del risc de la Covid-19?”. 

El dia 27/01/2021 

• Elaboració de la càpsula “L’activitat física com a font de salut”, 

conjuntament amb la Lis Brusa del Col·legi de Treball Social, delegació de 

Girona. 
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Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Delegació de Girona  

 

Integrat pels col·legiats/des : 
Jaume Fort (coordinador) 

Lis Brusa 

Àngels Teixidor 

 

 

Activitats del grup col·legial TSCAT (actual i línies futures) 

• Reunions periòdiques amb l’objectiu principal d’incrementar el nombre de 

professionals col·legiats/-des que participen de la PS. 

• Participar activament en els diferents grups de treball interdisciplinaris.  

• Aplicar els principis de la PS en els col·legiats/-des. 

 

 

Activitats del grup TSCAT en el grup Interdisciplinari 

 

Activitats que hem participat:  

• Hem participat en la “Jornada Interdisciplinària en promoció de la Salut a les 

comarques gironines” del dia 1-2 octubre, celebrada a Girona, amb un total 

de 4 col·legiats (2 en format presencial i 2 en format telemàtic).  

• Hem participat en 3 reunions de Coordinació. 

• Col·laboració activa en els diferents grups de treball que ja s’han detallat 

anteriorment (Grup Càpsules, Grup Jornada i Grup Covid-19 i Determinants 

de la Salut).  

• Total de hores dedicades: 30,5 hores. 

• Elaboració d’un post “El treball social comunitari com un actiu per a la salut” 

El dia 06/10/2021. 


