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per què donar idees que suposin una 
millora en la nostra feina, si no 
prosperaran? 



per què ens posem a fer feina 
col.laborativa? 
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La Agència de Salut Pública de Catalunya 

Ley 18/2009, del 22 de octubre, de salut pública 

 
Esta ley tiene por objeto la ordenación de las actuaciones, las prestaciones y  
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que establece la Ley 15/1990, del 9 de julio, de ordenación sanitaria de  
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salud individual i colectiva, la prevención de la enfermedad y la protección de  
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la ASPCAT té una seu central i 37 oficines 
 

700 persones 



serendipitat 
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formació 
formal 







llavors, ens vam 
llençar a l’aventura 
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9 anys 6 temporades 

60 productes innovadors 

#COPsalut 
@dangimroig 

800 persones 



VI temporada 
2016-2017 

28 propostes van ser presentades 

#COP3maig 

(abril 2016-abril 2017) 

Mercadillo del Coneixement 

22 van prosperar en finalitzar el Mercadillo 

18 CoP van començar a treballar 

17  CoP van arribar al final del camí 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/04/08/01/15/venice-1315358__340.jpg


176 persones 

17 comunitats de pràctica 

VI temporada 
2016-2017 

18 productes innovadors 
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continuem fent el 
camí de l’aventura 



persones 

18 propostes van ser presentades 

VII temporada 
2017-2018 
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Moment Zero de les CoP 



per treballar  
col·laborativament calen  
diverses circumstàncies 



Per treballar col·laborativament calen diverses circumstàncies: 

afavorir i/o crear espais per a la conversa 
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Per treballar col·laborativament calen diverses circumstàncies: 
 

“fomentar” el treball en xarxa 
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“disposar” d’eines que facilitin la col·laboració 

Per treballar col·laborativament calen diverses circumstàncies: 
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Per treballar col·laborativament calen diverses circumstàncies: 
 

“practicar-ho” com a estratègia d’innovació 
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Per treballar col·laborativament calen diverses circumstàncies: 
 

llaurar la terra i “sembrar” confiança 



Comunitat 
de Pràctica 

i fem un cim  
de tant en tant 
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