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memòria qu
ue presente
em inclou lla tasca realitzada així com els projectes en
e marxa
La m
des de 1 de novembre
n
e setembre
e 2019 perr part dels següents
de 2018 fin
ns a 30 de
egis professsionals: Co
ol·legi de Fa
armacèutic
cs de Giron
na (COFGi)), Col·legi Oficial
O
de
col·le
Inferrmers i inferrmeres de Girona
G
(CO
OIGI), Col·le
egi Oficial de
d Metges de Girona
a (COMG),
ogia de Ca
atalunya (C
COPC), i el Col·legi O
Oficial de Veterinaris
V
Col·llegi Oficial de Psicolo
de G
Girona (CO
OLVETGI).
eina dels membres
m
participants
p
s s’emmarc
ca dins el Projecte d
de Promoc
ció de la
La fe
Salutt (PS) impu
ulsat per DipSalut i dirrigit a tots els
e professio
onals de la
a salut, aba
astant els
proje
ectes que desenvolup
d
pem de forrma interdissciplinària dins
d tres gru
ups de treb
ball (Grup
de D
Difusió i TIC
C, Grup de
e Recerca i Grup d’Identificaciió d’Actiuss), així com
m els que
cada
a col·legi organitza
o
enfocat esp
pecíficame
ent al seu propi col·lec
ctiu.
mateix, el grup
g
de Pro
ofessionals per a la PS
P de Giron
na estem ttreballant de
d forma
Tanm
més unitària establint trob
bades periò
òdiques entre tots els participantts.
alor la imp
plicació personal i la feina d
desenvolup
pada de
Finallment, possar en va
ecte sòlid que
q empod
deri als pro
ofessionals
creixxement coll·lectiu per tal de basstir un proje
sanittaris des de
e la perspec
ctiva saluto
ogènica.

dialment,
Cord

p de Professsionals perr a la Promo
oció de la Salut.
S
Giron
na
Grup

Girona, 30 de
e setembre de 2019.
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esta memò
òria està organitzada
o
a de mane
era que priimer expossem tota la
a
Aque
feina
a realitzada
a per cada
ascun dels tres grups interdiscipllinaris i con
ntinua amb
b una
breu
u ressenya de
d la tasca
a específica de cada
a col·legi professionall.

up 1: Difu
usió i TIC
Gru
mbres de l’e
equip:
Mem
 C
COFGi: Sílvia
a Cabarroc
cas (coordin
nadora), Miriam Cape
el i Núria Gra
as
 C
COIGI: Albe
ert Bueno i Nuria
N
Puigve
ert
 C
COMG: Carrolina Roig i Amèlia Soss
 C
COPC: Paco
o Molinero i Ivonne Na
avales
 C
COLVETGI: Fàtima
F
Merrino

Manteniment i actua
alització d
de la pàgin
na web: ww
ww.promo
osalutgiron
na.org
1.- M
y de la n
nostre we
eb s’ha realitzat e
el manten
niment i
Durrant el prrimer any
ctualització
ó continuada. L’en
ntrada d’informació
ó més rec
cent es gestiona
g
l’ac
mitjançant el
e blog co
om a espa
ai dinàmic
c i de tra
ansmissió d
de coneix
xements
aris
mulltidisciplina

relacionats

am
mb

la

PS.
P

Aquests

contin
nguts

(re
eflexions,

com
mentaris de
d vídeoss d’interèss, resum de jornad
des i worrkshops i notícies
relle
evants) s’h
han public
cat setman
nalment durant
d
el 2018
2
i amb
b una periodicitat
quin
nzenal a partir
p
de fe
ebrer de 20
019.
programació dels post s’estab
bleix altern
nadamentt entre els grups inte
erns i els
La p
col·legis profe
essionals per
p tal que
e sigui equiitatiu i reprresentatiu..
de 01/11/2
2018 fins a 30/09/20119 és la seg
güent:
La rrelació de post publicats des d
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Títtol del Posst

A
Autor/a

07/11//2018

Co
om identific
car actius d e salut

A
Anna Gonzá
ález (COMG
G)

14/11//2018

La
a reflexió de
e la veritat i la mentida

M
Marisa Bravo
o (COPC)

21/11//2018

El benestar dels treballad
dors: coneixxes el laberiint del
jardins del Pa
arc Hospitala
ari?

SSílvia Bardale
et (COIGI)

28/11//2018

Prromoció de la salut din
ns l’aula

FFàtima Merin
no (COLVETTGI)

05/12//2018

Prromoció de la salut a l'e
entorn labo
oral

EEmpar Mallo
ol (COLVETG
GI)

12/12//2018

En
nvellir en po
ositiu

O
Oriol Turrò (C
COPC)

19/12//2018

El valor del vo
oluntariat a mb animalss

FFàtima Merin
no (COLVETTGI)

26/12//2018

Re
esum 2018 de
d Professio
onals per la Promoció de
d la S.

M
Míriam Cape
el (COFGI)

02/01//2019

No
ova piràmid
de de l’alim
mentació saludable

M
Montse Guix
xeras (COFG
GI)

16/01//2019

Arrquitectura salutogènic
ca

J udith Mallolas (COFGI))

30/01//2019

Fin
nal de Trajecte

P
Pilar Avila (C
COMG)

13/02//2019

Què en sabe
em del lleng
guatge no verbal?

Ivvonne Nava
ales (COPC)

27/02//2019

La
a Natura és salut

B
Belén Pérez (COIGI)

13/03//2019

En
ntorns laborals saludab
bles

N
Natàlia Ventura (COIGII)

27/03//2019

Diigueu-me com viviu i u s diré perqu
uè teniu dia
abetis

M
Montse Guix
xeras (COFG
GI)

10/04//2019

Em
mpreses salu
udables. Un
n repte que ens implica
a a tots

SSílvia Cabarrocas (COFFGI)

24/04//1949

Fe
em-ne!

Y
Yolanda Botta (COFGI)

08/05//2019

Inffraestructurres salutogè
èniques

J uli Sunyer (C
COLVETGI)

22/05//2019

L'a
alfabetitzac
ció en salut, un determinant més de
d la
sa
alut

EElena Olaba
arrieta (COIG
GI)

05/06//2019

Marxa nòrdic
ca

N
Nuria Puigve
ert (COIGI)

19/06//2019

Fe
em un click?
? Busquem actius

M
Montse Llove
eras (COMG
G)

10/07//2019

Vo
oluntats Assumibles pe
er al Desenv
volupament
So
ostenible

A
Assumpta Bo
ou (COMG))

24/07//2019

Lle
ei de Cures inverses

O
Oriol Turró (C
COPC)

04/09//2019

Sa
alut i Fake news: la nov
va plaga 2.0
0

N
Núria Gras (C
COFGI)

18/09//2019

Et menges less emocions ?

LLaura Albó (COPC)
(

Alho
ora s’ha treballat
t
en
e l’anàlissi de la web
w
per conèixer le
es tendènc
cies i els
inte
eressos dels usuaris que el visite
en, així com
m els post més llegitss.
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Estratègia,, actualitza
ació i gestiió de les Xarxes
X
Sociials de Pro
ofessionals per la PS.
2.- E
Org
ganització de les pu
ublicacionss, cerca d’informac
d
ció, notície
es i articless actuals
en P
PS, publica
ació del po
ost setman
nal de la web
w
i gestió
ó de come
entaris dells usuaris.
Con
ntrol de l’a
anàlisi de le
es xarxes ssocials.
Con
ntractació
ó d’una asssesoria e n xarxes socials
s
per capacita
ar-nos en la millor
manera de transmetrre els misssatges/co
oneixemen
nts del p
projecte als
a altres
professionals sanitaris.
t
les tasques
t
d
distribuïdes de mane
era que u na única persona
Acttualment tenim
s'oc
cupa de la publica
ació periò
òdica (ma
antenint així
a
l'estil), i la resta cerca
info
ormació rellevant pe
er publicar .
Cerca d'un espai grupal de do
ocumenta
ació compartida. DRIIVE.
3.- C
Estru
a grup dissposa de la seva
ucturació d'un espai DRIVE compartitt on cada
carpeta de materials i agenda
a comuna
a. Aquest mètode d
de treball ens ha
nos partíc
ceps de lla tasca que els diversos grups rea
alitzem i
permès fer-n
nformats d
de les activ
vitats interrdisciplinàrries.
mantenir-nos tots més in
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Creació i diifusió de Càpsules
C
fo
ormatives//informativ
ves de salu
ut.
4.- C
m a nou prrojecte pe
er aquest 2
2019, el grup interdisciplinari posa en marxa
m
la
Com
creació de materials
m
de difusió en format digital amb
a
l’obje
ectiu de difondre
p
als usuaris de
d xarxes socials.
s
continguts sobre PS als professiona
El gru
up 1 coord
dina l’elab
boració d’a
aquestes càpsules
c
en
e format vídeo o in
nfografia,
a pa
artir de la informació
ó prèviame
ent selecc
cionada pels diverso
os grups que s’han
constituït amb aquest propòsit.
primeres cà
àpsules informatives volen don
nar resposta a les se
egüents qü
üestions:
Les p
-

Què és salut?

-

Què és Promoció de la Salu
ut?

-

Promoc
ció de la sa
alut vs Prev
venció.

-

Què és la Salutog
gènesi?

-

Què és un actiu de
d salut?

oposta con
ncreta perr cadascun
na. Cal ac
cabar de
Actualment dissposem ja d'una pro
ar els conttinguts i do
onar-hi cerrt grau d'homogeneïtat.
revisa

.
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Grup
p 2: Rece
erca

mbres de l’e
equip:
Mem
 C
COFGi: Judiith Mallolas
 C
COIGI: Elena
a Olabarrie
eta, Rosa Maria Parreño i Natàlia Ventura
V
 C
COMG: Assu
umpta Bou, Maria Tere
esa Casamitja i Teresa Mir
 C
COPC: Susa
anna Manta
as
 C
COLVETGI: Alexandra
A
González
G
i JJuli Sunyer (coordinad
dor)

als de 2018
8 es van ob
btenir els re
esultats de
els grups focals realitzzats a cada
a col·legi
A fina
partic
cipant, de
els que s’h
han extret conclusio
ons que han permé
és posar en
e marxa
actua
acions amb la finalita
at de difond
dre la PS entre els nosstres col·leg
giats.
ou grup focal
f
on h
han partic
cipat dos membres de cada
a col·legi
S’ha fet un no
essional (Fa
armàcia, In
nfermeria, M
Medicina, Psicologia i Veterinà ria) de la província
profe
de G
Girona. L’objectiu final
f
semp
pre és av
valuar, ide
entificar i recollir propostes
p
d’inte
ervenció.
Un co
op finalitzat l’anàlisi i obtingudes
o
s les conclusions, s’ha
an comparrat amb elss resultats
dels a
anteriors grrups focals realitzats.
completar l’estudi i saber
s
quines són les barreres i els facilita
adors a la hora de
Per c
impulsar la PS a les com
marques girronines, s’h
ha decidit fer una sè
èrie d’entrrevistes a
ones de l’àmbit de l’administrració que actualme
ent tenen responsab
bilitats i/o
perso
relac
ció en el ca
amp de la PS
P en el terrritori.


Quins son els seus plans
p
d’acttuació?



Com ho implementen?



Qui ho im
mplementa
a?



Quines dificultats
d
han trobat?
?



En fan se
eguiment?



Tenen re
esultats?

at la comunicació en
e format pòster “H ealth Prom
motion: a
S’ha presentat i accepta
disciplinary
y analysis of
o the fac
ctors affecting practices of pro
ofessionals” al 12th
multid
Europ
pean Public Health Conferenc
ce (20-23 novembre de 2019, Marsella, França).
Quattre membre
es del grup
p hi assistira
an.
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Grup
p 3: Grup
p d’Identtificació d’Actiuss en salutt

mbres de l’e
equip:
Mem






COFGi: Yolanda
Y
Bo
ota i Montse
e Guixeras
COIGI: David
D
Ollé i Belén Pére
ez
COMG: Anna
A
Gonzzález (coorrdinadora) i Montse Llo
overas
COPC: Laura Albó i Ester Mas
COLVETG
GI: Empar Mallol
M

Objec
ctiu genera
al

b la formac
ció del grrup orienta
ada a la sensibilitzac
s
ció de professionals
Continuar amb
aris en l’àm
mbit de la PS
S, la salutog
gènesis i la realització de tallers p
per a la identificació
sanita
d’acttius en salut per tècnic
ca qualitattiva de mapatge.

Objec
ctius Espec
cífics (OE)

onals dels c
col·legis que formen part
p
del pro
ojecte i a membres
OE1: Formació a professio
eu equip (a
administratius, assisten
nts socials, gestors,
g
perrsonal auxiliiar i de serv
veis, etc. )
del se
apod
derant-los amb
a
l’objec
ctiu de que
e s’impliquiin com a se
ensibilitzad
dors en el se
eu entorn
profe
essional.
OE2: Formació continuada dels mem
mbres d’aq
quest grup per a millo
orar la cap
pacitació
om docentt.
tant a nivell professional co
OE3: Reunions ordinàries
o
i extraordinà
e
àries dels membres
m
inttegrants de
el grup.
ó de post per a la web
b del grup de
d Professio
onals de PSS de Girona
a.
OE4: Elaboració

ctius Opera
atius:
Objec

cionat amb
b OE1:
Relac
a) 13/12/2018: (Ester Mas) Sessió
S
de fo
ormació i ta
aller de ma
apatge d’id
dentificació
ó d’actius
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en sa
alut a la Fu
undació SE
ERGI (Giron
na), de 2 hores
h
i 30 participants
p
ts. Va assisttir com a
obserrvadora Mo
ontse Guixe
eras.
b) 31/05/2019: (Ester Mas,, Anna Go
onzález) Re
eunió amb la psicòlo
oga de la Unitat de
natologia del
d servei de
d Pediatrria de l’hosspital de Girona
G
“Dr.. Josep Tru
ueta” per
Neon
explic
car-nos el seu objectiu formati u i des de
e’l Grup 3 fer proposstes. Es va acordar
progrramar un taller sobrre Identific
cació d’Ac
ctius Interns a partir d’octubre
e, segons
dispo
onibilitat de
el servei.
c) 21
1/05/2019: (Ester Mas, Empar Mallol) Sessió de fo
ormació i ttaller de mapatge
m
d’ide
entificació d’actius en
e salut all ABS de Torroella de
d Montgrrí, de 2 ho
ores i 30
partic
cipants. Va
an assistir co
om a obserrvadores Be
elén Pérez i Yolanda B
Bota.
d) 04
4/06/2019: (Montse
(
Llo
overas, Ann
na Gonzále
ez, Montse Guixeras) SSessió de fo
ormació i
taller de mapattge d’identificació d’’actius en salut al ABS de Palam
mós, de 2 hores
h
i 40
assiste
ents.
e) 11//06/2019: (E
Ester Mas, Anna
A
Gonzzález) Prime
era sessió de
e formació
ó i taller de mapatge
m
d’ide
entificació d’actius
d
en
n salut al A
ABS de Lloret de Mar,, de 2 hore
es i 20 assisstents. Va
assistiir com a ob
bservadora
a Laura Alb ó.
f) 14//06/2019: (E
Ester Mas, Montse
M
Llov
veras, Monttse Guixera
as) Segona sessió de formació i
taller de mapattge d’identtificació d’a
actius en salut al ABS de Lloret d
de Mar, de
e 2 hores i
25 assistents.
A
Gonzzález) Prime
era sessió de
e formació
ó i taller de mapatge
m
g) 24//09/2019: (Ester Mas, Anna
d’ide
entificació d’actius
d
en
n salut al AB
BS de Palafrugell, de 2 hores i 30 assistents.
Relac
cionat amb
b OE2:
17/05
5/2019: (Anna González) Assistèn
ncia a la Jo
ornada de la Xarxa d ’Hospitals Promotors
P
de la Salut. Barc
celona.
Relac
cionat amb
b OE3:
- 5 rreunions ord
dinàries
- 2 rreunions exxtraordinàrie
es prepara tòries de le
es reunions plenàries. EEl nostre gru
up, a més
d’A
Assumpta Bou
B
i Paco Molinero, v
vàrem ser els
e encarreg
gats d’orga
anitzar les 2 reunions
Ple
enàries am
mb dinàmiq
ques de gr up, per a fer pluja d’idees
d
sob
bre nous projectes i
reo
orientació dels actuals.
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Relac
cionat amb
b OE4:
Hem aportat elss 8 posts qu
ue teníem a
adjudicats segons
s
calendari i ord
dre rotatori.

osta provissional de trreball per a l’exercic
ci 2019-2020
Propo
Relac
cionat amb OE1:
Conttinuar amb
b els tallers formatius.. Ampliar l’activitat a altres coll·lectius relacionats
amb la salut. Millorar
M
el material
m
do cent.
estes prèvies i posterriors a les se
Com
mpletar l’av
valuació de
e les enque
essions perr verificar
oliment de
e concepttes. Revisió
ó de l’enq
questa de satisfacciió per treb
ballar en
l’asso
aspe
ectes de millora de l’a
activitat.
Relac
cionat amb OE2:
Prese
entació de
e la comu
unicació o
oral ““Expe
eriencia In
nterdisciplin
nar en Talleres de
Identtificación de
d Activos en Salud e
en la comarcas de Girona”
G
en
nviat al V Seminario
S
Intern
nacional Habilidade
H
es para la
a Vida. Dipsalut/UdG/Fundac
ción EDEX.. Girona.
15-17
7/10/2019.
Assisttència al V Seminari Internacion
nal d’Habiilitats per la
a Vida orga
anitzat perr Dipsalut,
UdG i Fundació
ó EDEX (15--17/10/ 201
19).
Assisttència a re
eunions, jorrnades i sim
mposis relacionats am
mb el nostrre objectiu formatiu
doce
ent i discen
nt.
Relac
cionat amb OE3:
Manttenir les re
eunions prresencials necessàrie
es i imple
ementar re
eunions virrtuals via
Skype
e.
Relac
cionat amb OE4:
Col·la
aborar am
mb la redacció d
d’articles (posts)
(
pe
er a la w
web del projecte
interd
disciplinari..
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Grup
ps de Tre
eball cre
eats a pa
artir de 20
019

prés de qua
atre anys de
d recorreg
gut del pro
ojecte i de
e moltes ta
asques iniciades, els
Desp
divers
rsos professsionals partticipants de
els grups in
nterdisciplin
naris hem vvist la nece
essitat de
comp
partir més intensament la feina feta des dels
d
grups 1, 2 i 3 i ta
ambé d'inic
ciar altres
línies de treball que perm
metin una in
nterrelació més estretta i un nou
u enfocament en la
forma
a de seguirr avançantt en aquestt projecte.
quest sentitt s'han orga
anitzat due
es Jornadess Plenàries (9
( febrer i 330 de març
ç 2019) on
En aq
s'han
n convocatt a tots els membres
m
d
del Grup de
e Profession
nals per a la
a PS i, a partir d'unes
dinàm
miques pre
eparades amb
a
antela
ació (utilitza
ant el mèto
ode Structu
ure Interview Matrix)
s'han
n traçat noves
n
línie
es de tre
eball i cre
eat nous grups inte
erprofessio
onals per
desenvolupar-le
es. Aquests nous proje
ectes estan
n en una fa
ase inicial i, per tant, el treball
olt preliminar. A títul descriptiu le
es presentem en aque
est docume
ent:
és mo
e Càpsuless Formative
es/Informattives sobre temes de PS
1.. Creació i disseny de
‐ Capsula 1: Qu
uè és Salut?
?
uè és Prom
moció de la Salut?
‐ Càpsula 2: Qu
omoció vs Prevenció de la Salut.
‐ Càpsula 3: Pro
uè és un ac
ctiu de salu
ut?
‐ Càpsula 4: Qu
uè és saluto
ogènesi?
‐ Càpsula 5: Qu
a d'organitzzació de la
a I Jornada en Promoc
ció de la Sa
alut (2020)
2.. Proposta
ó de la Salut
3.. Proposta
a de Convo
ocatòria de
e Premi perr recerca en
e Promoció
4.. Planificació Enquessta de valo
oració de le
es necessita
ats d'inform
mació en PS
S
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Col·le
egi de Fa
armacèu
utics de G
Girona
grat pels col·legiats:
Integ
anda Bota
Yola
Sílvia
a Cabarrocas (coord
dinadora)
Míria
am Capel
Núriia Gras
Mon
ntserrat Gu
uixeras
Judith Mallolass

Activ
vitats del grrup col·legiial COFGi
1- Assistència
a a reunions:

-

Reun
nions de tre
eball prese
encials (2)

-

Reun
nió amb la
a coordin
nadora de
e Campuss Salut pe
er informa
ar de les
activ
vitats i objectius respe
ectius per a plantejarr futures co
ol·laboracio
ons. Parc
Tecnològic. Girrona. 23/11
1/2018

2- Concurs fotogràfic
f
per al d
disseny del calenda
ari 2020. C
Convocatò
òria d'un

concurs fo
otogràfic sota el lem
ma ""Els Objectius de Desenvolu
upament Sostenible
(ODS)"., re
ealitzat de forma con
njunta amb
b els grupss de PS dell COMG i el
e COPC.
En el cale
endari s’inc
corporaran
n les icones i la inform
mació rela tiva als 17 ODS així
com la fo
otografia guanyador
g
ra del con
ncurs foto
ogràfic co l·legial prè
èviament
convocat.
3- Elaboració
ó d'un Calendari 20
020 de Promoció de la salut (11000 exem
mplars de

sobretaula
a i paret) basat
b
en el s Objectiuss de Desen
nvolupame
ent Sosteniible (ODS
de les Nac
cions Unide
es, un segu
uit de repte
es que vole
en ser una crida univ
versal per
acabar amb la pob
bresa, prottegir al pla
aneta i garantir pau i prosperittat per a
tota la població.
4- Organització d'una
a formació
ó adreça
ada als col·legiats, sota el títol "Els

alut a l'officina de
f
tiques i la
a Promoció
ó de la sa
farmacèuttics i les farmacèut
farmàcia". Les sessions han estat realitzades amb la co
ol·laboraciió de la
d PS de la
a UdG.
Càtedra de
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vitats del grup COFGii en el grup
p Interdiscip
plinari
Activ
1.. Col·labo
oració am
mb 7 post per al blog
b
del grup
g
“Profe
essionals per
p
a la
Promoció de la sallut”, segon
ns calenda
ari pactat.
2.. Coordina
ació: 8 reu
unions de t reball pressencials. Se
eus col·leg ials.
3.. Reunionss Plenàriess de trebal l: Participa
ació a les 2 jornades.
4.. Col·labo
oracions en
n els nous g
grups de trreball:
-

G
Grup
de cre
eació de c
càpsules fo
ormatives/informative
es:
* Assistèn
ncia al Talller per a Maquetac
M
ió de conttinguts (29/06/19). 3
assistents.
* 3 farma
acèutiquess hem partticipat en la selecció de materia
al formatiu
i maquettació de 3 càpsules: “Què és sa
alut?”, “Qu
uè és Prom
moció de

la Salut?” i “Què é s salutogènesis?”
-

G
Grup
Jorna
ada: 1 farm
macèutica
a

implica
ada en l’o
organització de la

Jo
ornada.
5.. Reunió a la Conselleria. Dep artament de
d Salut. Barcelona. 05/06/2019
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Col·le
egi Oficial d’Inferrmers/ess de Giro
ona
A l’oc
ctubre 2018, prèvia selecció,
s
e
es va forma
ar un nou grup
g
integrrat per:
Albe
ert Bueno
Elena
a Olabarrie
eta
Daviid Ollé
Rosa
a Ma Parreñ
ño
Belén Pérez
Núria
a Puigvert
Nata
alia Ventura
a (coordinadora)

Activ
vitats del grrup col·legiial CODIGii
1.. Convoca
atòria d’aju
ut econòmiic per a rea
alitzar el Màster en PSS (UdG). 20
019-2020
Guanyad
dora: Laia
a Alonso i R
Ramírez
2
2. Activita
ats formativ
ves:
-

articipació en
e tallers i jjornades:
Pa

S’ha fomentat
f
la
a sinèrgia amb la Cà
àtedra de PS de la U
UdG partic
cipant en
les seg
güents form
macions:
-

Cu
urs Alfabetització en Salut (22-2
23/01/2019)

-

Cu
urs Apoderrament i In
nvestigació
ó Acció Participativa (23/04/2019)

-

Cu
urs Reorien
ntació Com
munitària dels
d
Serveis de Salut (44-5/02/2019)

-

Cu
urs Eines informàtiqu
ues aplica
ades a la recerca qualitativa en PS
(14
4-19/02/2019)

3
3. Materia
als de difussió:
S’han adquirit
a
6 exemplars
e
de “Manu
ual del autoestopista
a salutogén
nico” per
posar-lo
os a dispossició dels p
professiona
als implicatts en PS.
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Activ
vitats del grup CODIG
Gi en el gru
up Interdisc
ciplinari
1. Col.labo
oració en la
a redacció
ó de 5 postt al Blog de
el grup PS d
de Girona.
2
2. Cordina
ació: 9 reun
nions de tre
eball presen
ncials. Seuss col·legialss.
3
3. Reunion
ns Plenàries de treba
all: participa
ació a les 2 jornadess
4
4. Col·labo
oracions en
e els nous grups de treball:
t
- Grup de
d creació
ó de càpsu
ules formattives/inform
matives:
* Assistència al Ta ller per a Maquetac
ció de con
ntinguts (29/06/19).
Assistènc
cia de 5 inffermers/es
* 5 inferm
mers/eres h
hem partic
cipat en la selecció d
de material formatiu
i maquettació de càpsules informatives i formativess.
- Grup Premi: 1 inffermera en
n el grup que
q
està estudiant el procedime
ent per a
la seva constitució
ó.
- Grup Jornada:
J
6 infermers//eres involu
ucrats en l’o
organitzaciió de la Jornada.
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Col·le
egi Oficial de Me
etges de
e Girona
grat pels co
ol·legiats:
Integ
mpta Bou
Assum
Maytte Casamittjà
Anna
a Gonzálezz (coordina
adora)
Monttse Llovera
as
Teressa Mir
Caro
olina Roig
Amèlia Sos

vitats del grrup col·legiial COMG
Activ
1- Assistència
a a reunions:

-

Reun
nions de tre
eball prese
encials (5)

-

Reun
nió amb la
a coordin
nadora de
e Campuss Salut pe
er informa
ar de les
activ
vitats i objectius respe
ectius per a plantejarr futures co
ol·laboracio
ons. Parc
Tecnològic. Girrona. 15/11
1/2018

-

Reun
nió de Re
eflexió Estrratègica a Dipsalutt. Parc Te
ecnològic. Girona.
26/11
1/2018

-

Reun
nió del Con
nsell consu
ultiu i de Co
oordinació
ó de Salut Pública de
e Girona.
Deleg
gació territtorial del G
Govern de la Genera
alitat a Giro
ona. 27/11//2018

-

Jorna
ada consstitutiva d
del Camp
pus Salut. Parc Te
ecnològic. Girona.
26/04
4/2019

-

Reun
nió de la Co
omissió Tèc
cnica del Consell
C
Terrritorial Con
nsultiu i de
Coorrdinació de
e Salut Púb
blica de Girona. Dele
egació terrritorial del Govern
de la
a Generalitat a Giron a. 29/05/2019

2- Concurs fotogràfic per al dissseny del calendari
c
2020;
2
s’ha realitzat de
d forma

g
de PSS del COFFGI i el CO
OPC. La me
etgessa La
aura Solé
conjunta amb els grups
h estat la guanyado
ora i ha reb
but com a premi un vval regal valorat en
Llombart ha
150 euros per a una botiga de
e producte
es ecològic
cs i de proxximitat.
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3- Realització
ó del Cale
endari 202
20 de sobre
etaula (1100 exemp
plars) amb el motiu

promocional dels Objectius
O
de Desen
nvolupame
ent Sosten
nible (ODS
S) de les
Nacions Unides,
U
un seguit de
e reptes que
q
volen ser una c
crida universal per
acabar amb la pob
bresa, prottegir al pla
aneta i garantir la p au i prosp
peritat de
tota la població
4- Assistència
a a la Jorrnada de C
Cloenda de
d l’Acadè
èmia de C
Ciències Mèdiques.
M

Auditori La
a Mercè. Girona.
G
07//06/2019.
ció de la co
omunicaciió oral “Pro
omoció de
e la salut: b
barreres, facilitadors
5- Presentac
i proposte
es per a la seva aplic
cació”. Jo
ornada de Cloenda de l’Acad
dèmia de
Ciències Mèdiques.
M
07/06/201 9.
6- Col·labora
ació en less Comission
ns tècniques del Con
nsell Territo
orial Consultiu i de

Coordinac
ció de Salu
ut Pública d
Activitat físsica i
de Girona: Comissió d’Entorn, A
Alimentac
ció i Comisssió d’Enve lliment.

Activ
vitats del grup COMG
G en el grup
p Interdisciiplinari
1.. Col·labo
oració amb 4 post p
per al blog
g del grup
p “Professio
onals per a la PS”,
segons calendari
c
pactat.
p
2.. Coordina
ació: 9 reu
unions de t reball pressencials. Se
eus col·leg ials.
3.. Reunionss Plenàriess de trebal l: assistènc
cia a les 2 jo
ornades de
e treball.
4.. Col·labo
oracions en
n els nous g
grups de trreball:
-

G
Grup
de cre
eació de c àpsules formatives/in
nformative
es:
* Assistèn
ncia al Tall er per a Maquetació
M
ó de contin
nguts (29/0
06/19)
* 4 metg
gesses hem
m participa
at en l’elab
boració de
e 3 càpsules: “Què
és salut?”, “Promoc
ció versus Prevenció
P
de la salutt”, “Què éss un actiu
de salut?
?”

-

G
Grup
Premi:: 1 metgesssa en el grup que està estudia
ant el proc
cediment
per a la seva constituc
ció.

-

G
Grup
Jorna
ada: 2 me
etgesses involucrades en l’o
organització de la
Jo
ornada.
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5.. Assistènc
cia a la Jornada
J
d
de la Xarxxa d’Hosp
pitals Prom
motors de la Salut.
Barcelon
na. 17/05/2
2019
6.. Reunió a la Conselleria. Dep artament de
d Salut. Barcelona. 05/06/2019
7.. Assistènc
cia al VII Simposi Con
ncha Colomer. Parc Tecnològic
c. UdG. 15/07/2019
8.. Accepta
ació de la
a comunica
cia Interdissciplinar en
n Talleres
ació oral “Experienc
de Identtificación de
d Activoss en Salud en la comarcas de G
Girona” en
nviat al V
Seminariio Internac
cional Hab
bilidades para
p
la Vid
da. Dipsal ut/UdG/Fu
undación
EDEX. Giirona. 15-17/10/2019..
9.. Accepta
ació del tre
eball en fo
ormat pòste
er “Health Promotion
n: a multidissciplinary
analysis of the factors affec
cting prac
ctices of professiona
p
als”, enviat al 12th
Europea
an Public Health Con ference. Marsella
M
(Frrança). 21--23/11/2019.
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Col·le
egi Oficial de Psicologia de Cata
alunya. Girona
G
Integrat pels col·legiats:

Laura Albó
ana Manta
as (coordina
adora a pa
artir de sete
embre 2019
9)
Susa
Este
er Mas
Fran
ncisco Moliinero (coorrdinador fin
ns agost 20
019)
Ivon
nne Navale
es
Orio
ol Turrò
Activita
ats del grup col·legia
al COPC
1- Eines per a la gestió
ó de les H
Habilitats per
p a la Vid
da en la p
pràctica prrofessionall:

taller de
e 8 hores en du es sessions basat en actiivitats prà
àctiques i
participatives. COP
PC. 5,12 i 2
26 novembre 2018
oventut, vio
olència sexual i conssum d’alco
ohol i altres
2- -Participació a la “Jornada: Jo
e context d’oci”. Ud
dG. 27/11/2
2018
drogues en
ció i map
patge de les institucions i eq
quipamentts on treb
ballen els
3- Identificac
profession
nals de la psicologia
a a les co
omarques de
d Girona
a, en col·la
aboració
amb la Fa
acultat de Psicologia
a de la UdG
G. 09/01/20
019
ció d’una Comunitat
C
de Pràctic
ca de professionals
4- Inici del trreball per a la creac
de la Psicologia en Promoció de la Salutt. COPC- Girona.
G
21//02/2019
ció al tallerr “Apodera
ament i inve
estigació Acció
A
Partiicipativa”. Càtedra
5- Participac
de PS. UdG. 23/04/2
2019
còlegs de diferents especialittats per definir
d
els
6- Reunió de treball amb psic
profession
nals interesssats en pa
articipar de
e la Comu
unitat de P
Pràctica de
el COPC.
23/05/2019
ama Micro
osoft teamss. 6,13 i 27 de juny 20019
7- Formació del progra
f
per al dissseny del calendari
c
2020;
2
s’ha realitzat de
d forma
8- Concurs fotogràfic
conjunta amb COFG
Gi i COMG
G.
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vitats del grup COPC en el grup
p Interdiscip
plinari
Activ
1. Col.labora
ació en la redacció
r
d
de 5 posts al
a Blog del grup PS Girrona.
ció: 9 reunions de treb
ball presen
ncials. Seus col·legials..
2. Coordinac
d treball: participac
ció a les du
ues sessionss.
3. Reunions Plenàries de
a a la Jo
ornada de
e la Xarxa d’Hospiitals Prom otors de la Salut.
4. Assistència
Barcelona
a. 17/05/20
019
a al VII Sim
mposi Con
ncha Colo
omer. Parc Científic i Tecnològ
gic. UdG.
5. Assistència
15/07/2019
acions en els nous grrups de tre
eball:
6. Col·labora
-

G
Grup
de cre
eació de c
càpsules fo
ormatives/informative
es:
* Assistència al Ta ller per a Maquetac
ció de con
ntinguts (29/06/19).
Assistènc
cia de 3 m embres de
el grup del COPC
* 2 Psicò
òlogues he
em particip
pat en la selecció
s
de
e material formatiu
de càpssules inform
matives i fo
ormatives “Què
“
és sa
alut“· i “Què és un
actiu de salut“.

-

G
Grup
Jorna
ada: 2 psi còleg/ogu
ues implicats en l’o
organització de la
Jo
ornada.
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Col·le
egi Oficial de Ve
eterinaris de Girona
Integ
grat pels col·legiats :
exandra González
G
Ale
Em
mpar Mallol
Fà
àtima Merin
no
Juli Sunyer (c
coordinado
or)
Activita
ats del grup col·legia
al COVGI
1- Asssistència aReunions
a
s

- El gru
up s’ha re
eunit de fo
orma regu
ular duran
nt tot l’anyy 5 vegad
des. S’han
n
organ
nitzat duess trobadess pels proffessionals del propi col·legi. S’ha
S
incidiit
en el debat de la promo
oció de la salut amb
b finalitat i nformativa.
2- Parrticipacio en tallers i jornadess

-

ganitzat pel
S’ha participat en el Cu
urs d’Habillitats per la Vida org
p col·leg
gi
de pssicòlegs.

ats del grup COVGI en
e el grup IInterdisciplinari
Activita
1. Co
ol.laboraciió en la redacció de
e posts (4)) al Blog del
d grup PSS de Giron
na.
2. Co
oordinació
ó: 9 reunion
ns de treb
ball presen
ncials a less seus col··legials.
3. Reu
unions Ple
enàries de treball: p articipació a les 2 jo
ornades.
4. Co
ol·laboraciions en elss nous gru ps de treb
ball:

-

G
Grup
de cre
eació de c
càpsules formatives
f
s/informattives:


Assisttència al TTaller per a Maquetació de c
continguts (29/06/19 ).
Assisttència de 2 veterinà
àries



3 vetterinaris/ess han partticipat en la selecció
ó de materrial formatiu
u
i maq
quetació d
de càpsuless informativ
ves i formattives.

-

G
Grup
Enqu
uesta: 2 v
veterinaris/es forme
en part d
del grup que està
à
esstudiant el
e procedim
ment per a la seva constitució
c
ó.

-

G
Grup
Jorna
ada: 2 ve
eterinaris/e
es involuc
crats en l’’organitza
ació de la
a
Jo
ornada.

21

