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Un entorn de treball segur i saludable requereix del compromís de les 

empreses amb la prevenció i promoció de la salut

Implicar als  treballadors és l’element clau que  permet potenciar el 

control sobre la seva salut per millorar-la

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV) disposa des de l’any 2011 d’un 

pla d’actuació en les activitats de prevenció i promoció de la salut per 

pacients i professionals 
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El CHV forma part de la  Xarxa d’Hospitals 
Promotors de la Salut (XHPS) i de la Xarxa 
Mundial d’Hospitals lliures de Fum (ENSH)

CHV és una organització compromesa amb la 
promoció i prevenció de la salut (document 
aprovat per CD  2011: PAPER DEL CHV EN LES 
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I PROMOCIÓ I DE LA 
SALUT)

Implicació de pacients / familiars, 
professionals i comunitat / entorn 

Treballem per crear un entorn físic saludable 
promotor de la salut en cooperació amb la comunitat 
(alineat amb OMS 1991 i Agencia de Salut Pública de 
la Generalitat de Catalunya (ASPCAT)
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AMBIENT  FÍSIC 
DEL TREBALL 

Mesures de 
protecció i promoció 

de la salut 

(prevenció de riscos 
laborals)                     

- Ergonomia

- Higiene (condicions
ambientals)

ÀMBIT 
PSICOSOCIAL DEL 

TREBALL

Organització del 
treball i cultura de l' 
organització , valors 

creences  i 
pràctiques 

Recolzament 
emocional 

comunicació, 
lideratge, flexibilitat, 
maneig de l'estrès...

RECURSOS 
PERSONALS DE 

SALUT 

Millora d’hàbits  
vida saludables

Alimentació 
saludable

Activitat física 

Tabac, alcohol...

PARTICIPACIÓ EN 
LA COMUNITAT

Millora  de la salut  en 
la comunitat 

Practiques 
mediambientals

Educació 

Contractes  persones 
amb necessitats 

especials
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Implantar el projecte “La carmanyola 

saludable” dirigit als professionals del 

CHV per fomentar un alimentació 

saludable a la feina
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L’any 2018 es defineix el projecte “La carmanyola saludable” 

emmarcat  en el projecte actius en salut per un grup de treball 

multidisciplinari, aprovat pel comitè de direcció.

El disseny del projecte contempla:

 la planificació de 3 master class de cuina durant l’any 2019

 el disseny de l’espai a la intranet per la difusió dels consells saludables (1 al 

mes)

 la difusió de menús saludables

 la organització d’un concurs de receptes saludables

 la definició dels indicadors d’avaluació del projecte
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Una master class amb la participació de més de 100 professionals 

(l’assistència a les sessions ordinàries és de 20-30 persones)
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Informatiu el9Nou.cat

8 de març de 2019

https://el9nou.cat/video/carmanyola-saludable-per-als-treballadors-del-consorci-hospitalari/

Informatiu Al Dia Catalunya Central

8 de març de 2019

https://el9tv.alacarta.cat/al-dia-catalunya-central/capitol/al-dia-catalunya-central-08-03-19

https://el9nou.cat/video/carmanyola-saludable-per-als-treballadors-del-consorci-hospitalari/
https://el9tv.alacarta.cat/al-dia-catalunya-central/capitol/al-dia-catalunya-central-08-03-19
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La posada en marxa de l’espai “actius en salut” (amb la difusió de 6 

receptes i 3 consells de salut)
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La planificació del projecte “actius en salut” i la seva aprovació per la 

direcció és el primer pas per poder avançar en la seva implantació

La participació inicial dels professionals mostra l’interès sobre 

aquests temes amb un a participació molt per sobre de la mitjana 

habitual

L’Avaluació a traves del indicadors definits serà clau per valorar 

l’impacte del programa

 censos de participació

 enquestes de satisfacció

Χ entrades a la intranet

11



LA CARMANYOLA SALUDABLE

Carta d’Ottawa per la Promoció de la Salut, OMS, Ginebra, 1986

Organització Mundial de la Salut www.who.int/es/

Organització Mundial de la Salut, Ambientes de Trabajo Saludables. 

ISBN 978 92 4 359931 1 (Classificació NLM: WA 440) 2010

Agència de Salut Pública de Catalunya, La salut i el benestar dels 

professionals sanitaris en l'entorn laboral. Guia de bones pràctiques 

per a institucions, equips i professionals. 2012

Instrucció funcionament Grup de prevenció i promoció de la salut del 
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Gràcies

per la vostra atenció


