
III Jornada de Salut Laboral
Les empreses Promotores de Salut:

Els resultats són clars

La salut d'una persona està influenciada per diferents factors; per tant, per 
millorar-la cal abordar-los conjuntament. L'entorn laboral i les condicions de treball 
són importants determinants de la nostra salut.

D'acord amb la Xarxa Europea de Promoció de la Salut en el Treball (ENWHP), ser 
una empresa saludable implica complir la normativa en matèria de prevenció de 
riscos laborals, gestionar la salut dels treballadors des d'un enfocament integral i 
integrat, i considerar la salut en totes les polítiques de l'empresa.

El Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP) i el Pla de salut de Catalunya 
2016-2020 recullen com a objectiu impulsar la promoció de la salut en les empreses.

La promoció de la salut física i emocional ha de ser una de les prioritats de les 
empreses. Les organitzacions són les seves persones i tenir present aquest concepte 
comporta beneficis. No hi ha dubte: promoure la salut física i emocional dels 
treballadors és rendible i una inversió de futur.

La promoció de la salut i la prevenció del risc en el lloc de treball actuen de manera 
sinèrgica per millorar la salut dels treballadors. Promoció i prevenció poden i han de 
créixer conjuntament.

A la III Jornada de Salut Laboral volem actualitzar els coneixements sobre els avenços 
en la promoció de la salut en l'entorn laboral i compartir experiències d'empreses 
amb visió de futur que han obtingut resultats mesurables que justifiquen la inversió 
de promoure la salut dels treballadors.

Presentació Programa

Entrega de documentació08.45 - 09.00

11.30 - 12.00 Esmorzar saludable

Sra. Dolors Solé, jefa de la Unidad de medicina del trabajo CNCT-INSHT. 

Sra. Consol Serra, cap de Servei de salut laboral del Parc de Salut Mar. 
"Ergonomia, suport, marxa... La solució als trastorns osteomusculars?"

Sr. Josep Maria Molina, responsable de salut laboral de l’ICS. 

Sr. Miquel Mira, director del Servei de seguretat, salut i benestar laboral 
de Transports Metropolitans de Barcelona. 
"El principal actiu de l'empresa: les persones" 

Torn obert de paraules

10.15 - 11.30 Primera taula: La promoció de la salut a les empreses: experiències 
en marxa
Moderador: Dr. Ricard Armengol, cap del Servei de Salut laboral. ASPCAT

12.00 - 13.15 Segona taula: Empreses de futur: Els resultats són possibles
Moderadora: Sra. Gina Aran, consultora de RH i directora d’Inginium

Carlota Pi, Co-fundadora i CMO de HOLALUZ

Antonio Gassó, CEO de GAES

Jaume Gomà, CEO de ULABOX

Quarta empresa pendent de confirmar

Torn obert de paraules

13.15 - 14.00 Conferència de cloenda: Empreses saludables, persones felices, resultats 
excepcionals

Sr. Jaume Gurt, director d’Organització i Desenvolupament de Persones 
en Shibsted Spain 

14.00 - 14.30 Conclusions i cloenda
Dr. Joan Guix, secretari de Salut Pública. Departament de Salut 

Inauguració de la jornada

Honorable Sr. Antoni Comín. Conseller de Salut

09.00 - 09.30

Conferència inaugural: El lideratge saludable
Sra. Gina Aran, consultora de RH i directora d’Inginium

09.30 - 10.15

Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix.
Albert Einstein

"Quin sentit té curar les persones i 
enviar-les de nou a les condicions 
que les emmalalteixen?" 

Monique Bégin



Barcelona,  dimarts 7 de febrer de 2017

Hi col·labora
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Com arribar-hi

CaixaForum 
Auditori Centre Social i Cultural de 
l’Obra Social de “La Caixa”
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona

Línies 9, 27, 30, 56, 57, 65, 79, 
91, 105, 106, 109, 153, 157, 165

Espanya

Parades de bicing més properes

Destinataris
Empresaris i directius de recursos humans d’empreses de tots els àmbits, així com altres 
professionals i personal sanitari de l’àmbit laboral.

Inscripció

Per motius d'aforament de la sala, és imprescindible inscriure's en la jornada per tal d'assitir

http://salutpublica.gencat.cat/ca/actualitat/agenda/iii_jornada_salut_laboral/index.html#

Informació
Gemma Segalàs.     935 513 711

Comitè Organitzador
Ricard Armengol, Patricia Gosálbez, Càndid Lòpez, Mònica Puente, Laura Ramírez, 
Gemma Segalàs i Mònica Simón.
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Albert Einstein

Els assistents a la Jornada tindran accés 
gratuït a les sales d’exposicions i podran 
gaudir d’una audioguia, sense cost.


