PRINCIPIS, OBJECTIUS
I ESTRUCTURA DE LA XARXA
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1. INTRODUCCIÓ
En 1986, la Carta d'Ottawa per a la Promoció de la Salut establia com una
de les cinc àrees d'acció prioritàries per promocionar la salut “la creació
d'entorns que recolzin la salut”.
Els entorns o escenaris són definits com aquells llocs i contextos socials on
les persones desenvolupen activitats diàries i en el qual interactuen factors
ambientals, organitzatius i personals que afecten la salut i el benestar dels
quals viuen, treballen, aprenen, etc.
Des de llavors, s'han desenvolupat nombrosos projectes protectors i
promotors de la salut en determinats entorns com és el cas de les escoles
promotores de la salut, els centres de treball promotors de la salut, la xarxa de
ciutats saludables o la xarxa d’hospitals i serveis sanitaris promotors de la salut.
La universitat reuneix diverses de les característiques d'aquests entorns;
d'una banda, és un centre de treball, per un altre és un centre educatiu i, a
més, és una institució d'especial rellevància per la recerca que realitza i que
garanteix l’avanç de la nostra societat.
La universitat no és aliena al valor salut i, de fet, ha vingut formant
professionals relacionats amb la salut i els seus determinants amb gran
efectivitat. No obstant això, després de les experiències en el camp nacional i
internacional en projectes específics d'universitats saludables sembla arribat el
moment d'aprofundir en una Universitat que, complint amb les seves principals
missions, és també capaç d'iniciar, en el seu propi si, un procés de promoció de
la salut per a la comunitat universitària i la societat en el seu conjunt.
En els últims anys algunes Universitats i Estructures de Salut Publica de
CCAA han treballat en aquest tema amb l'objectiu d'aconseguir Universitats
més saludables amb diverses perspectives, diferents enfocaments, activitats i
línies d'actuació. Aquests projectes es troben en diferents graus de
desenvolupament i compten amb el suport de la Red Española de
Universidades Saludables (REUS), recolzada pel Ministeri de Sanitat i Consum
i per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).
En un món globalitzat, el treball en xarxa resulta imprescindible tal i com
remarca la darrera Carta de Nairobi. Tanmateix, La Carta de Bangkok per a la
promoció de la salut en un món globalitzat estableix els principals reptes,
mesures i compromisos necessaris per abordar els determinants de la salut en
un món globalitzat i demana involucrar a nombrosos agents i interessats
directes que són fonamentals per aconseguir la salut per a tots.
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Per afrontar aquests reptes la implicació de la universitat és imprescindible,
i, més encara, si aquesta adquireix el compromís d'impulsar els principis, valors
i propostes de Promoció de la Salut.
És per això que pensem que la creació de la Xarxa Valenciana d’Universitats
Saludables ha de facilitar l’assoliment d’aquests reptes i esdevenir motor en
l’àmbit de la promoció de la salut a la Comunitat Valenciana amb el treball
col·laboratiu amb les diverses institucions de la Comunitat Valenciana.
2. OBJECTIUS DE LA XARXA
Potenciar la universitat com a entorn promotor de la salut de la comunitat
universitària i de la societat en el seu conjunt.
Fomentar la Investigació i la Docència en Promoció de la Salut.
Afavorir l'intercanvi d'experiències en Promoció de la salut.
Promoure i afavorir el treball conjunt entre els organismes de salut pública, les
institucions comunitàries i les universitats.
Consensuar línies estratègiques i de treball per dur a terme un projecte
d'universitat promotora de salut.
Possibilitar l'elaboració i el desenvolupament de projectes comuns en les
línies estratègiques de la Xarxa.
Potenciar la participació internacional.
Fomentar l'oferta de serveis i activitats dirigits a promocionar la salut de la
Comunitat Universitària.
3. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE LA XARXA VALENCIANA
1. Promoció d’entorns universitaris a favor de la salut.
2. Incorporació en els plans d'estudi universitaris de grau i postgrau de
continguts de promoció de la salut.
3. Investigació en promoció de la salut.
4. Participació i col·laboració entre els organismes de salut pública, les
institucions comunitàries i les universitats.
5. Planificació de serveis i activitats al campus dirigits a promocionar la salut de
la Comunitat Universitària.
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4. POBLACIÓ DESTINATÀRIA
Els destinataris són la comunitat universitària (Estudiants, Personal
d’Administració i Serveis, Personal Docent i Investigador) i la societat en el seu
conjunt.

5. ÀMBIT TERRITORIAL
Comunitat Valenciana
6. MEMBRES DE LA XARXA
Universitats Públiques Valencianes
Organismes Públics de la Comunitat Valenciana.
7. CRITERIS DE PERTENENÇA
7.1 Per a les Universitats
Acceptació i vinculació als criteris recollits en “Campus Habitat 5U” a través
de la carta d’adhesió.
Compromís de la universitat a incorporar la línia de treball al pla estratègic de
la pròpia universitat; nomenar una persona delegada pel projecte; assignació
de recursos; assumir com a mínim una de les línies estratègiques de la xarxa;
compromís d’executar un projecte propi i presentar una memòria d’activitats a
la reunió anual.
7.2 Per als Organismes Públics
Recolzar els objectius de la Xarxa Valenciana d’Universitats Saludables.
Divulgar els programes i projectes d’àmbit comunitari que desenvolupe la
xarxa.
8. ORGANITZACIÓ DE LA XARXA: ESTRUCTURA I FUNCIONAMIENT
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
La xarxa disposarà d’un Consell que constarà de:
1. Els representants de totes les universitats membres i dels Organismes
Públics que formen part de la xarxa.
2. Una Presidència exercida per un membre de la Xarxa Valenciana
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3. Una Vicepresidència exercida per un membre de la Xarxa Valenciana
4. Una Secretaria amb ubicació itinerant de entre les Universitats de la Xarxa
Valenciana. Per acord entre totes les universitats que formen part de la Xarxa
es podrà designar una seu permanent.
Tots els membres elegits de entre els representants de la xarxa seran
designats pels rectors de les Universitats a les que pertanyen.

FUNCIONAMENT:
 La Presidencia, vicepresidència i secretaria - responsable de donar suport
logístic i administratiu- seran exercides per un període quadriennal i rotatòria
entre les universitats de la xarxa.
El Consell acordarà les accions conjuntes que com a xarxa es duran a terme
cada any acadèmic. Aquesta es reunirà com a mínim dues vegades a l’any
(una vegada al març/abril i una altra a l’octubre) i es podran crear grups de
treball específics vinculats a projectes.
En el marc del Consell es consensuaran i aprovaran les normes internes de
funcionament així com els períodes de presidència, vicepresidència i secretaria.
9. UNIVERSITATS QUE CONSTITUEIXEN LA XARXA
Universitats:
Universitat d’Alacant
Universitat Jaume I de Castelló de la Plana
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Universitat de València
Universitat Politècnica de València
10. COORDINADOR/A DADES DE CONTACTE

11. SECRETARIA DADES DE CONTACTE
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