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La millora de la salut i del benestar de la població és un 

tema cabdal que va dur al Govern a dissenyar i implementar 

el Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) com un 

dels eixos vertebradors de l'estratègia de salut en totes les 

polítiques (SaTP) que marca la OMS 

L'objectiu és que la SaTP sigui una realitat en tots els territoris i els sectors.

Un dels instruments per al desenvolupament d’aquest model participatiu són els 

Consells territorials consultius i de coordinació de salut pública.



A partir de la sessió constitutiva del Consell territorial consultiu i 

de coordinació de la salut pública, es creen les comissions 

tècniques, segons les temàtiques proposades pels membres 

assistents i que engloben diferents àmbits d’actuació. 

S’han impulsat  23 comissions tècniques de treball a 

Catalunya, i concretament 3 comissions tècniques i dues 

comissions transversals a Barcelona 

A nivell de Regió, entre el febrer i el març de 2017, 

es van constituir el Consells territorials consultius 

i de coordinació de salut pública, en el marc de les 

delegacions del Govern territorial, conjuntament 

amb l’administració local, el món acadèmic, els 

col·legis professionals, el tercer sector i la 

societat civil. 



• La salut és el producte de la vida diària, dels barris i les comunitats on la 

gent viu, estima, treballa, compra i juga. La salut és un dels indicadors 

més eficaços de que una ciutat està experimentant un desenvolupament 

sostenible i contribueix al fet que les ciutats siguin llocs incloents, segurs i 

resilients per al conjunt de la població. 

Declaració de Shangai sobre la promoció de la salut en l’Agenda 2030 per al 
desenvolupament sostenible. OMS, 2016 

Per què 
SALUT A TOTES LES POLÍTIQUES?



Punt de partida: 

la Salut i 

els determinants 

estructurals

Els determinants de les desigualtats en salut. Comissió per reduir les desigualtats a 

l’Estat espanyol. Adaptat per Carme Borrell, de Navarro (2004) y Solar e Irwin (2007) 



En el Marc de les Comissions, es proposa la integració de la salut i la salut 

pública en els plans i currículums dels diferents nivells educatius, com un dels 

àmbits a treballar per les futures Comissions Tècniques. D'aquí la configuració 

de dues subcomissions (estudis primaris/secundaris i estudis universitaris).

La idea clau es incorporar un nou paradigma de la salut  en els estudis 

universitaris, per formar persones que tinguin cura de la seva  salut i actuïn 

com agents de salut en els seus àmbits professionals 

L’ Objectiu de la Subcomissió tècnica per a la integració de la Salut en 

els currículums universitaris, es planteja dur a terme actuacions per 

incorporar la salut als currículums universitaris, així com valorar la viabilitat 

d’incorporar (com a pla pilot) la competència de salut en el pla docent 

d’algun Grau Universitari



Desenvolupament del Procés



• Implicació de les àrees acadèmiques de les universitats en l’anàlisi de les 
propostes i la previsió del calendari d’actuacions: Reunió amb les vicerectores i 
els vicerectors d’Ordenació Acadèmica i Qualitat

• Convocatòria d’una Jornada amb persones expertes per analitzar la 
competència transversal definida, el seu desenvolupament i els possibles 
criteris d’avaluació

• La participació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) en 
la revisió i valoració de la competència dissenyada.

• Actualment es rep l'assessorament de l’AQU, per elaborar la metodologia de 
treball que permeti la implementació de la competència

Actuacions realitzades



RESULTAT: 
La competència transversal 

en Salut a tots els Graus

Capacitat d’identificar els determinants de la salut, de 

valorar els propis comportaments, d’argumentar les 

condicions per a un medi ambient sostenible, de 

planificar les formes de tenir cura de la pròpia salut i de 

dissenyar un entorn saludable, actuant com a agents de 

salut en el desenvolupament de l’activitat professional



Que manca per aconseguir l’objectiu?

• Dissenyar una proposta per dur a terme un pla pilot 
que incorpori la competència en salut en un Treball Fi 
G o Treball Fi de Màster

• Dissenyar un Mòdul formatiu (PAS/PDI) i/o estudiants: 
Cóm mirar la salut

• Identificar un grau que es comprometi en la realització 
d’una prova pilot



•Rosa Alvarez Pérez (2019), Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia
Ocupacional de Terrassa (UAB)
•Andreu Benet Busquets, Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (UAB)
•Arturo Campo Alcolea, Departament de Salut. Cap de servei de Salut Pública a
l'Alt Penedès i el Garraf
•Maria Estrada Ocon (17-19)/Eulàlia Sot Rahola (2019), Departament de Salut/Sub-direcció general de 
Drogodependències
•Victòria Morín Fraile, Escola d’Infermeria. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (UB)
•Roser Pérez-Giménez, Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (UAB)
•Alba Roselló Novella (2019), Escola d’Infermeria. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (UB)
•Esteve Saltó Cerezuela, Departament de Salut. Cap del Servei d’Estratègia i Comunicació
Secretaria de Salut Pública
•Elisabet Silvestre Fortea, Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya
•Montserrat Solé i San Millán, Secretaria d’Universitats i Recerca

Membres de la Subcomissió d’Universitats



Gràcies i 

SALUT!


