
 

 

V JORNADA BIENNAL DE LA XARXA CATALANA D’UNIVERSITATS SALUDABLES 
 

L’agenda 2030 i la salut 
 

Dimarts, 6 de juliol de 2021, de 9:00 a 15:00 
 

Edifici Històric de la Universitat de Barcelona 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 

 
L’acte serà híbrid: en format presencial i en línia 

 
 

 
Volem fer visibles en aquest programa els valors de la 
sostenibilitat emmarcant les comunicacions en els 
ODS corresponents. 
 
 

 
PROGRAMA  
 

9:00 Inauguració de la Jornada, a càrrec del Vicerectorat d’Igualtat i Gènere de la 
Universitat de Barcelona i presidència de la Xarxa Catalana d’Universitats 
Saludables; la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya; el Secretari General del Consell Interuniversitari de 
la Generalitat de Catalunya; i la Coordinació de la Xarxa Catalana 

d’Universitats Saludables i el projecte Universitat de Barcelona Saludable.  
 
 
9:30 Ponència inaugural, a càrrec de Tomàs Molina. 
 
 ODS 13: acció pel clima 
 
 
10:30 Ponència Xarxa US.cat: «Objectius presents i futurs de la Xarxa, i com vincular-

los a la vida de les nostres comunitats», a càrrec de Montserrat Puig, vicerectora 
d’Igualtat i Gènere de la Universitat de Barcelona i presidenta de la Xarxa 
Catalana d’Universitats Saludables. 

 
 ODS 17: aliança pels objectius 
 
 
11:15 Pausa activa, a càrrec d’Isabel de la Fuente, cap de l’àrea d’Activitat Física i 

Salut del servei d’Esports de la Universitat de Barcelona. 
 
 ODS 3: salut i benestar 
 
 



 

 

11:30 Cafè saludable 
 
 
11:45 Taules simultànies 
 

 Persones saludables, hàbits saludables 
 Agenda 2030: resultats i desenvolupament d’accions universitàries 

 

Agenda 2030: resultats i desenvolupament d’accions universitàries. Exposició 
d’experiències. 
 
 
 Salutació d’Antoni Aguiló, president de la Xarxa Espanyola d’Universitats 

Promotores de la Salut (REUPS) i catedràtic de Salut Pública de la Universitat 
de les Illes Balears. 

 
 
 «L’Agenda 2030: un tema clau en el si del Consell Interuniversitari de 

Catalunya», a càrrec de Pastora Martínez, vicerectora de Globalització i 
Cooperació de la Universitat Oberta de Catalunya i coordinadora del Grup de 
Treball de l’Agenda 2030 del Consell Interuniversitari de Catalunya. 

 
 ODS 17: aliança pels objectius 
 
 
 «Els objectius de desenvolupament sostenible», a càrrec de Xavier López, 

director de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. 
 
 ODS 2, 3, 4, 5, 9, 11 i 17: fam zero, salut i benestar, educació de qualitat, igualtat 

de gènere, indústria, innovació i infraestructures, ciutats i comunitats sostenibles, 
aliança pels objectius 

 
 
 «Assoliment d’objectius de l’Agenda 2030 per al desenvolupament 

sostenible des de la promoció de la salut. El cas de la UPF», a càrrec de Sergi 
Jarque, cap de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la 
Salut de la Universitat Pompeu Fabra. 

 
 ODS 2, 3, 4, 5, 9, 11 i 17: fam zero, salut i benestar, educació de qualitat, igualtat 

de gènere, indústria, innovació i infraestructures, ciutats i comunitats sostenibles, 
aliança pels objectius 

 
 



 

 

 «Guia per a la promoció de la salut i la sostenibilitat en l’organització, celebració 
i participació d’actes institucionals i acadèmics de la URV», a càrrec de Cori 
Camps, vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social de 
la Universitat Rovira i Virgili, i Susana Borràs, adjunta al Vicerectorat de 
Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social de la Universitat Rovira i 
Virgili. 

 
 ODS 3, 7, 10, 11 i 12: salut i benestar, energia neta i assequible, reducció de les 

desigualtats, ciutats i comunitats sostenibles, i consum i producció responsables 
 
 
 «Gènere i universitats», a càrrec de Núria Vergés, delegada del rector per a la 

direcció de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona. 
 
 ODS 5: igualtat de gènere 
             
"Del mapeig al Pla d'acció: el treball per l'Agenda 2030 i els ODS a la URL" 
Dr. Òscar Mateos, Delegat del rector per a l'impuls de l'Agenda 2030, Universitat 
Ramon Llull 
 
ODS: 1-17 
      
 
 
13:00 Pausa activa en línia, a càrrec d’Isabel de la Fuente, cap de l’Àrea d’Activitat 

Física i Salut del servei d’Esports de la Universitat de Barcelona. 
 
 ODS 3: salut i benestar 
 
 
13:15-14:30 Taula rodona per plantejar preguntes, reflexionar i intercanviar 

impressions. 
 
 
Persones saludables, hàbits saludables: benestar emocional, nutrició i alimentació, 
activitat física o moviment, addiccions. Exposició d’experiències positives, innovadores 
i amb bons resultats amb vista a la comunitat universitària i que puguin inspirar les 
altres universitats. 
 
 «L’app dels itineraris saludables de la UdG», a càrrec de Sílvia Lloveras, cap de 

la Unitat de Compromís Social de la Universitat de Girona. 
 
 ODS 3: salut i benestar 
 
 



 

 

 «Monitoratge de la salut de la comunitat universitària mitjançant enquestes», a 
càrrec de Josep Maria Suelves, cap del Servei de Prevenció i Control del 
Tabaquisme i de les Lesions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

 
 ODS 3: salut i benestar 
 
 
 «EFECTE UNI: la plataforma de treball col·laboratiu per abordar les addiccions 

en entorns universitaris», a càrrec d’Eulàlia Sot, de la Sub-direcció General de 
Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

 
 ODS 3: salut i benestar 
 
 
 «Alimentant un futur vivible: propostes per aconseguir una salut planetària», a 

càrrec d’Ana Moragues, investigadora Ramón y Cajal a la Facultat d’Economia i 
Empresa de la Universitat de Barcelona. 

 
 ODS 3, 7, 10, 11 i 12: salut i benestar, energia neta i assequible, reducció de les 

desigualtats, ciutats i comunitats sostenibles, i consum i producció responsables 
 
 
“Taller pràctic de motivació i benestar emocional i psicològic” en el marc de la 
Setmana Saludable i Sostenible 2021, a càrrec d'Anna Muro, professora del 
departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació.” 
 
 
 ODS 3: salut i benestar 
 
 
13:00 Pausa activa, a càrrec d’Isabel de la Fuente, cap de l’Àrea d’Activitat Física i 

Salut del servei d’Esports de la Universitat de Barcelona. 
 
 ODS 3: salut i benestar 
 
 
13:15-14:30 Taula rodona per plantejar preguntes, reflexionar i intercanviar 

impressions. 
 
 
14:30 Cloenda de la Jornada, a càrrec de Joan Guàrdia, rector de la Universitat de 

Barcelona; Montserrat Puig, vicerectora d’Igualtat i Gènere de la Universitat de 
Barcelona i presidenta de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables; Antoni 
Aguiló, president de la Xarxa Espanyola d’Universitats Promotores de la Salut 



 

 

(REUPS) i catedràtic de Salut Pública de la Universitat de les Illes Balears, i 
Lourdes Altés, coordinadora de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables i 
responsable de la Universitat de Barcelona Saludable.  

 
 
Recordeu que, per participar en la Jornada, cal formalitzar la inscripció. 
 
 
Aula Magna, taula de l’Agenda 2030 
 YouTube Xarxa: youtu.be/_-iWJfZh3jQ 
 UBtv: ub.edu/ubtv/video/v-jornada-universitats-saludables-aula-magna 
 
Aula Ramón i Cajal, taula de persones saludables, hàbits saludables 
 YouTube Xarxa: youtu.be/XQL9s2pEJt8 
 UBtv: ub.edu/ubtv/video/v-jornada-universitats-saludables-ramon-i-cajal 
 
 
Totes les ponències i comunicacions de la Jornada Biennal es penjaran al YouTube de 
la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables.  

https://www.ub.edu/ubforms/ca/entornsweb/v-jornada-de-la-xarxa-catalana-duniversitats-saludables
https://youtu.be/_-iWJfZh3jQ
https://www.ub.edu/ubtv/video/v-jornada-universitats-saludables-aula-magna
https://youtu.be/XQL9s2pEJt8
https://www.ub.edu/ubtv/video/v-jornada-universitats-saludables-ramon-i-cajal

