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PRESENTACIÓ 
 
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 I Jornada d’Empresa Promotora de Salut de Girona, 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. 
 
Inscripcions: 
A través del web Canal Salut  
 
Per a més informació:  
Sra. Yolanda Quilez  
Tel. 872 97 52 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROGRAMA  
9.30 h  Recepció dels assistents 
 
10 - 10.15 h  Inauguració de la Jornada 
Sra. Lluïsa Mas.   Subdirectora Regional a Girona.  Secretaria de 
Salut Pública.  Departament de Salut.  
 
10.20 - 11.20 h  Taula 1: L’EMPRESA SALUDABLE I LES POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES 
 
- La promoció de la salut i els seus determinants socials. 
 Sra. Dolors Juvinyà.  Catedràtica de Promoció de la Salut.  UdG.   

 
- PINSAP. Balanç de l’efectivitat de les actuacions en promoció de la 
salut a l’empresa. Una aposta guanyadora.  
Sra. Carmen Cabezas.  Subdirectora General de Promoció de la 
Salut. Secretaria de Salut Pública. Departament de Salut.       

             
- Caixa d’eines de Promoció de la Salut. Adhesió al projecte d’ 
empresa promotora de la salut.   
Sr. Rafel Panadés.  Cap del Servei de Coordinació d’Actuacions de 
Salut Laboral.  Secretaria de Salut  Pública. Departament de Salut.         

 
* Modera: Sr. Carles Mundet.  Cap del Servei de Promoció de la 
Salut a Girona. Secretaria de Salut Pública. Departament de Salut. 
 
11.30 - 12.00 h   Pausa  
 
12.15 - 13.45 h Taula 2:  SALUT I BENESTAR A LES EMPRESES   
 
- Edifici saludable: Generalitat de Catalunya a Girona. 
Sr. Jaume Torrent. Gerent de Serveis Comuns de la Deleg. Territorial 
a Girona. Generalitat de Catalunya a Girona.   
  
- Salut Laboral: Quatre eixos. OLLER. 
Sra. Esperança Pallarols. Responsable de RRHH de l’empresa OLLER. 
  
- Empresa saludable. 
Sra. Esperanza López. Responsable QHSE de l’empresa IGEOTEST. 
 
- El camí de les organitzacions saludables, la identificació i creació 
d’oportunitats internes. 
Sra. Sílvia Lloveras. Cap de la Unitat de Compromís Social. UdG.  
Sra. Núria Mancebo. Cap de l’Oficina de Salut Laboral. UdG. 
 
* Modera: Sra. Amèlia Sos. Responsable de la Unitat de Salut 
Laboral Girona. Xarxa d’Unitats de Salut Laboral.   Secretaria de Salut 
Pública/ Institut Català de la Salut. 
  
13.45 - 14h   Conclusions i cloenda. 
Sr. Joan Guix.  Secretari de Salut Pública. Departament de Salut. 

http://salutweb.gencat.cat/ca/forms/promo-salut-19/

