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16 ANYS D’HISTÒRIA 
Neix el juliol de 2002. 

Iniciativa dels CAPs 
autogestionats de Catalunya 

FORMAT IMPRÈS 

Exemplars en paper 

OBJECTIU 
Instrument de comunicació  

i educació sanitària  
per als usuaris dels centres  



Gener 2015 
 

Nou FER SALUT digital 
Repensem l’eina!  

Incursió al món digital 
Presència a la xarxa 

OBJECTIUS 
Facilitar l’accés a informació 

en salut de qualitat,  
de forma fàcil  

i oberta a tothom. 

Ajudar a incrementar el 
coneixement de la població 
sobre la seva salut, i dotar-
los d’eines perquè guanyin 

en benestar. 



 
Revista de butxaca 
Impressió en paper reciclat 

 

FORMATS 



Revista digital  
(flipbook) 

http://www.fersalut.org/publicacions/general/070/
http://www.fersalut.org/publicacions/general/070/
http://www.fersalut.org/publicacions/general/070/


CONTINGUTS EN SALUT 

4 seccions que es repeteixen en cada número 
en cada número 
 
 

89 ARTICLES PUBLICATS 

4 pàgines 
personalitzades amb 
continguts propis de 

cada EBA 

210 ARTICLES 

Editorials 
Donem veu a professionals interns i externs 
experts en la matèria 
 

23 EDITORIALS 

Entrevistes en salut al Canal YouTube 
• Professionals experts 
• Testimonials 

 

22 VÍDEOS-ENTREVISTA  



CONTINGUTS EN SALUT 

 
Amb una mirada holística...  
SALUT des de la vessant SOCIAL. 
• Donar a conèixer la tasca que es fa.  
• Afavorir la inclusió social i la igualtat. 
• Desmitificar falsos mites. 
 

SALUT integral 

Donar veu a entitats i institucions socials 
amb la col·laboració de professionals externs 
experts en la matèria. 
• Cooperar i fer xarxa. 

Eines i recursos a l’abast de la població 
• Associacions, federacions... 
• Activitats i tallers 
• Telèfons d’interès, APP... 



CONTINGUTS EN SALUT 

Federació Catalana de Donants de Sang 
CAMFiC 

Consell Consultiu de Pacients 
OCATT 
EIMA 

Obertament 
AIFICC 

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 
ECOM 
ACAB 

DMS-Cat 
Trans*forma la Salut 

Malalties infeccioses SEMFyC 
Federació Espanyola Epilèpsia 

Dep. Salut Pública CatSalut 
Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies 

Conselleria de Salut 
Consell Català de l’Esport 

Ordenació i Qualitat Sanitàries  
Codinucat 

ICS, ICO 
ESADE, UViC-UCC, ... 

SALUT per tots 



LA PORTADA 

2015 

2016 

2017 

2018 

Temes d’interès, rellevància, actualitat  



2015 

2016 

2017 

2018 

LA CONTRA 

Engeguem,  
creixem,  
aprenem,  
ens reinventem. 





 
 
 

Avui el FerSalut fa un pas més! 
 
 
 www.fersalut.cat 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ej55WJEJGs
https://www.youtube.com/watch?v=_Ej55WJEJGs
https://www.youtube.com/watch?v=_Ej55WJEJGs
https://www.youtube.com/watch?v=_Ej55WJEJGs
https://www.youtube.com/watch?v=_Ej55WJEJGs


 + de 220 entrades/ 
articles publicats 

continguts accessibles/ 
a primera vista 

cerca fàcil/ 
paraules clau 

indexació/ 
presència a la xarxa 

amigable 

Un espai on tots hi podem trobar 
temes de salut que ens preocupen, 

que ens ocupen, que  
ens interessen...  

Coneixement a l’abast de tothom! 



Som un equip plurisdisciplinar compromès, implicat, 
cohesionat, i amb ganes d’emprendre nous reptes,  
de posar en valor informació i coneixement en salut  
i fer-lo extensiu a tota la població. 

COMITÈ EDITORIAL 

Us escoltem! 



Moltes gràcies per ajudar-nos a fer-ho possible! 

I volem seguir creixent,  
informant i educant, 
adaptant-nos a les noves necessitats en salut,  
al dia amb les noves tecnologies.  
 
Donar respostes a la població. Ajudar a totes les persones a FerSalut. 
 



Dra. Rosario Jiménez 

rjimenez@ebavallcarca.cat  

Gràcies! 


