
Adreçat a: 

� Assesors laborals 

� Empresaris 

� Serveis de Prevenció 

Dia: 23 de març de 2017 

Horari: de 11:30h a 13:30 h 

Lloc:    Col·legi Graduats Socials de Barcelona 
 C/ Córsega, 227-229 
Barcelona

Inscripció 

L’assistència a l’acte està limitada a l’aforament de la sala, per la 
qual cosa és necessari fer una inscripció prèvia. Les persones 
interessades, abans del 21 de març, poden posar-se en contacte 
amb:

Àgata Solsona

Telèfon: 934 848 513

E-mail: asolsona@mutuauniversal.net

Jornada Tècnica: Empresa saludable

23 de març de 2017 
Barcelona 

Organitza:

Col·labora:



Introducció 

Després de 20 anys d’aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, les empreses han desenvolupat i implantat accions 
preventives que, sens dubte, han contribuït a millorar les condicions 
laborals pel que fa a seguretat i salut laboral.

En canvi, sorprèn veure que l’absentisme i la productivitat no 
sempre experimenten una millora paral·lela. S’imposa buscar nous 
valors que ajudin a aconseguir un objectiu comú a l’organització, a 
millorar la qualitat de vida dels seus treballadors alhora que s’aferma 
i s’incrementa la productivitat i la competitivitat de l’empresa.

L’actiu més important de les empreses són els seus treballadors. 
Treballadors que se sentin protegits, sans i que formin part de 
l’empresa seran treballadors implicats i el millor recurs per a 
continuar endavant.

Arribar a aconseguir aquest estat d’equilibri a través de la Promoció 
de la Salut, és a dir, transformar-se en una Empresa Saludable, pot 
ser una de les estratègies empresarials per aconseguir aquesta 
diferenciació i competitivitat tan necessàries.

Objectius 

Fer conèixer a les empreses els avantatges que suposa convertir-se 
en Empresa Saludable, empreses que prioritzen la promoció de la 
salut dels seus treballadors i en milloren la competitivitat i 
l’eficiència. 

Fer conèixer la Xarxa Europea de Promoció de la Salut a la feina i el 
procés de certificació com a Empresa Saludable.

Programa 

11:30 - 11:45 h. Inauguració de la Jornada 

Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

Sr. Carles Banqué
Director Territorial de Mutua Universal

11:45 - 13:00 h. Empresa Saludable, Empresa Competitiva. 
Dr. Xavier Trallero Vilar.  
Tècnic d'Innovació de Mutua Universal. 

13.00 - 13.20 h. Bones pràctiques a Frigicoll. 

Sra. Isabel Aragonés.  

Directora de Recursos Humans de Frigicoll  

13.20 – 13.30 h. Col·loqui 




