
 

Resultats 
Triple perspectiva: 

 

-Salutacció: La presència d’estudiants esdevé un valor afegit ja que els missatges entre iguals tenen gran 

repercussió.  

 

-Estudiants (12 de diferents perfils): Tot i la diversitat de perfils, les diferents habilitats socials i predisposicions, 

la majoria ja tenien coneixement en l’àmbit de la salut. Les avaluacions indiquen que han aprofitat i gaudit el 

curs. Valoren  la possibilitat de rebre formació i posteriorment poder-la aplicar, i creuen que és una 

metodologia molt pedagògica i enriquidora, amb l’acompanyament i experiència de professionals.  

 

-Població diana: Els joves beneficiaris agraeixen ser atesos i acompanyats en el procés de promoció d’hàbits 

saludables per a persones joves. Tot i que és imprescindible la presència d’especialistes per situacions més 

delicades o complexes, s’ha constatat que totes les intervencions s’han beneficiat (qualitativament i 

quantitativament) de la seva presència. 
 

 

 

Conclusions 
-La implicació d’estudiants és un recurs que ofereix un bon impacte, principalment aportant elements com la 

proximitat i potencial en l’avaluació/revisió/innovació.  

 

-Les problemàtiques en “salut juvenil” evolucionen tant ràpid que ens obliga a sotmetre a constant revisió les 

intervencions i programes. La combinació en les intervencions d’experts i estudiants (formats) afavoreix 

“l’accessibilitat” de la població diana i també l’impacte. 
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Intervenció entre iguals  
« Salutacció a la Universitat de Girona »  

Introducció 
El projecte, “Salutacció a la UdG”, es va començar a portar a terme a la Universitat de Girona (UdG) durant el 

curs 2013-2014, des de Salutacció, la Taula de Salut Jove de Girona ciutat, activa des de fa més de 13 anys. 

Durant el curs 2015-2016 s’ha donat continuïtat al treball desenvolupat prioritzant la presència d’estudiants, 

afavorint la “proximitat” en les intervencions, recalcant el treball sobre pantalles en els instituts i promovent les 

polítiques preventives. 
 
 Objectius 
-Oferir un marc teòric als estudiants i diversos espais d’intervenció on 

aplicar-lo. 

-Enfortir l’impacte de les intervencions gràcies a la interacció entre iguals. 

-Revisar, avaluar i replantejar les intervencions en funció de la perspectiva 

de Salutacció (dissenyadors), dels estudiants (executors) i de la població 

diana (beneficiaris). 


