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Informe de la XIII Jornada AUPA: Bones pràctiques en Salut Comunitària 

Aquest informe ha estat realitzar per l’Elisabet Gangoso, estudiant de 4t del Grau d’infermeria a l’escola 

Gimbernat, durant les seves pràctiques a l’Agencia de Salut Pública de Catalunya. Gener 2018. 

 

Aquest document recull diverses dades sobre la tretzena Jornada AUPA, realitzada a 

Cervera el 24 de novembre de 2017.  

A la Jornada es van inscriure 204 persones i van assistir 185 (90,7%). D’aquests, 158 

eren dones (85,4%) i 27 homes (14,6%). Dels assistents(N 156), 138 (88,5%) eren 

professionals  de l’atenció primària, 15 (9,6%) de Salut Pública, i 3 (1,9%) d’Ajuntaments.  

Aquesta edició la Jornada va obrir un procés d’enviament de comunicacions, a partir de 

les quals es va crear el programa, amb la idea de compartir bones pràctiques. En total 

es van presentar 71 comunicacions, de les quals 9 van ser acceptades com a 

comunicacions orals, 50 com a pòsters i 12 no van ser acceptades.  

Es pot accedir a les ponències de la jornada i als pòsters a l’enllaç: 

http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Documentacio-de-la-XIII-Jornada-AUPA-

Bones-practiques-en-salut-comunitaria.-Novembre-2017  

  

http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Documentacio-de-la-XIII-Jornada-AUPA-Bones-practiques-en-salut-comunitaria.-Novembre-2017
http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Documentacio-de-la-XIII-Jornada-AUPA-Bones-practiques-en-salut-comunitaria.-Novembre-2017
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Resultats de l’enquesta de satisfacció 

L’enquesta de satisfacció va ser resposta per part de 97 persones (52,4% dels 

assistents).  La figura 1 mostra les professions de les persones que responien 

l’enquesta, que principalment eren d’atenció primària i salut pública. A l’apartat altres 8 

treballen a Salut Pública, un/a en un hospital i un/a altre a l’ajuntament, tots els restants 

treballen a l’atenció primària de salut. En el següent gràfic podem veure quants 

professionals sanitaris de cada professió van assistir i quina era la seva especialització, 

principalment eren d’atenció primària i salut pública. 

 

Figura 1. Perfil professional dels assistents que responen l’enquesta 

 

La figura 2 mostra les respostes de l’enquesta de satisfacció. En primer lloc, podem 

veure que globalment estan satisfets de l’organització de la jornada, com del procés on-

line. Consideren que els temes han estat interessants, el nivell científic és bo i s’han 

cobert les seves expectatives. 

 

 

 



 

3 
 

Figura 2. Resultats de satisfacció 

 

Per últim, un punt a destacar, es que el 97% dels enquestats recomanarien aquestes 
jornades. 

 

En general, a nivell qualitatiu, les assistents consideren que la jornada va ser 

interessant, útil, i necessària. Es senten satisfetes d’haver-la realitzat i algunes 

agraeixen la possibilitat de participació multidisciplinar. Globalment, l’han trobat positiva 

i comenten que els ha ajudat a veure quin és l’estat actual de les línies de treball en 

aquest àmbit. 

Tanmateix, expliquen que en una propera jornada els hi agradaria poder tenir 

l’oportunitat de parlar dels següents temes:  

- Metodologia en comunitària 

- Avaluació en salut comunitària i impactes de l’atenció comunitària 

- Aportar experiències que hagin funcionat en altres zones 

- Actius de salut i mapeig d’actius 

- Treball social sanitari com especialitat 

- Pediatria 

- Taules de salut 

- Prescripció social 

- Evidència científica 

- Incidència dels factors socials en la intervenció en Salut. 
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Per últim, com a punts de millora, proposen:  

- Millor gestió dels pòsters 

- Entrega a les jornades dels certificats de les presentacions 

- Millores del lloc: el so no era molt bo, feia fred. Hagués estat be disposar de dos 

micròfons per poder fer les preguntes, per que fos mes dinàmica.  

- Agradaria poder interaccionar més uns amb els altres. 

 

 


