INSCRIPCIONS I QUOTES

XXVI DIADA

Per formalitzar la inscripció cal emplenar el formulari disponible a la
plana web del congrés:
http://webs.academia.cat/societats/laboral/

de la SOCIETAT CATALANA
DE SALUT LABORAL

Totes les inscripcions seran confirmades per la Secretaria Tècnica
a la recepció del pagament. Data límit per formalitzar la inscripció:
10 de novembre de 2016.

QUOTES D’INSCRIPCIÓ
Socis de la Societat Catalana
de Salut Laboral, socis de l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques, socis de la
Sociedad Española de Medicina
y Seguridad en el Trabajo:
Residents i estudiants socis
(Places Limitades):
Per a la resta d’assistents:

Abans
20 Oct.

Després
20 Oct.

60€

100€

50€

90€

100€

140€

Promoció de la Salut
Barcelona

17 de Novembre de 2016

Entitats col·laboradores de l’SCSL

FORMA DE PAGAMENT
On-line a través del formulari d’inscripció que apareix a la plana web
del congrés: http://webs.academia.cat/societats/laboral/
Només s’abonarà el 80% de l’import de la inscripció si es cancel·la
abans del dia 8 de novembre de 2016.

Entitats col·laboradores de la Diada
PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS
Amb la inquietud d’intercanviar coneixements per créixer tots com
a col·lectiu, la SCSL us anima un any més a participar presentant
els vostres treballs o experiències laborals en forma de comunicació
lliure o poster.
Aquest any com a novetat, a banda dels habituals premis del jurat
de la SCSL (a la millor comunicació i al millor pòster), introduirem
el premi del jurat al Programa de Promoció de la Salut a una de les
comunicacions.
Data límit: 17 d’octubre de 2016.
Podeu presentar les vostres comunicacions a través del formulari
on-line que trobareu a la pàgina web del congrés:
http://webs.academia.cat/societats/laboral

a l’Espai Pujades 350
c. Pujades 350, 3a. Planta
Barcelona

AGENDA DE LA JORNADA

XXVI DIADA de la SOCIETAT CATALANA DE SALUT LABORAL
A la Declaració de Luxemburg, els membres de la ENWHP
van consensuar la definició de Promoció de la Salut en el
Treball (PST) com: “Unir els esforços dels empresaris, els
treballadors i la societat per a millorar la salut i el benestar
de les persones en el lloc de treball “
Aquesta definició defensa la integració de la promoció
de la salut en les intervencions de prevenció de riscos
laborals, intenta establir un marc conceptual que ajudi a
organitzar i iniciar programes de salut en l’empresa que
considerin actuacions a tots els nivells (individual, entorn
i organització ) i busca la participació i col·laboració de
tots els actors importants (administracions competents,
experts, empresaris i treballadors).
A la Diada d´enguany veurem que és possible crear un
entorn de treball segur i saludable i aconseguir l’objectiu
que s’ha marcat la ENWHP “Treballadors sans en empreses
saludables” i que millorar la salut dels treballadors
repercuteix positivament a tots els nivells de l’empresa.

8:30h.

Recepció i lliurament documentació

9:00h.

Inauguració de la jornada

COM ARRIBAR-HI?

Jordi Schlaghecke i Gras · President SCSL

9:15h.

Conferència ‘Empresa saludable’
Sra. Dolors Solé

Responsable Red de Empresas Saludables (INSHT)

9:45h.

Conferència ‘Comunicació persuasiva’
Sr. Óscar Fernández Orellana

Psicólogo, coach · Director · Interacción Humana

10:45h. Esmorzar
11:15h. Conferència ‘Efectivitat de la Promoció de la
salut: Indicadors’

Sra. Manuela Brinques

Directora Técnica · Full Audit, S.A.

12:00h. Conferència ‘Impacte de la responsabilitat

social corporativa en la promoció de la salut’
Sr. Ramon Matabosch Grifoll

Resp. Territorial organització i xarxa territorial a Egarsat

12:45h. Tallers pràctics
‘Apps i plataformes de salut.
Tendències i resultats.’
Sr. Marc Fortes Bordas

Coordinació infermera virtual
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona

Sr. Guillermo Marqueta-Siibert.

Responsable de Proyectos Estratégicos a Europa Medtep

‘Plaers & Herois: Gamificació, Jocs Seriosos i
Storytelling aplicats a la Salut.’
Sr. Cesc Garriga

eLearning Dept. Manager a PrevenControl

14:00h. Dinar
15:30h. Sessió de comunicacions orals

Coordinadors del Programa Científic
de la XXVI Diada:
Dra. Montserrat Closa i Cañellas

Metgessa del Treball
Cap Medicina del Treball de Boehringer Ingelheim España, SA

Dra. Helena Basart i Gómez-Quintero

Metgessa del Treball
Responsable Servei de Prevenció propi del SEM
(Sistema Emergències Mèdiques)

Dra. Margarita Leon i Sampol

Metgessa del Treball
Responsable Salud Laboral Port Aventura · MAS Prevención

18:00h. Clausura
Secretaria Tècnica · Enric Clarella Amenedo · Departament d’Activitats i Congressos · c. Major de Can Caralleu, 1-7 · 08017 Barcelona
Tel. 93 203 07 16 · Email: enricclarella@academia.cat · Web: http://webs.academia.cat/societats/laboral/

Reconegut d’interès sanitari amb nº de registre 9002E/126/2015 de
l’Institut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya

