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UUNN II TTAATT   DD EE   CC OO NN EE II XX EEMM EE NNTT   

FFoommeenntt  dd’’uunnaa  vviiddaa  
ssaalluuddaabbllee  eenn  ll ’’eennttoorrnn  

llaabboorraall  
"La majoria de directius acabaran sent pacients meus” 

Valentí Valls (Cardiòleg de l’Hospital Clínic) 
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Què és? 

ü El foment d’una vida saludable en l’entorn laboral consisteix en 
impulsar, mitjançant un pla d’acció coordinat i amb l’esforç comú de 
treballadors i de la direcció, un seguit de mesures, de serveis i de 
recomanacions que millorin la salut global de les persones al lloc de treball i, 
per extensió, acabin convertint l’organització en una organització 
saludable, on els riscos físics i psicosocials per a la salut hagin estat 
minimitzats i on les polítiques i les instal·lacions afavoreixin l’adopció 
d’hàbits saludables. 
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ü Parlem de recomanacions perquè en molts casos la millora de la salut 
depèn de canvis d’hàbits nocius que són d’origen individual. Però també 
parlem de mesures i serveis perquè hi ha un ampli terreny d’acció on 
l’organització pot incidir en una millora col·lectiva de la salut: cal tenir 
present que les persones passen un terç del seu dia al lloc de treball, i que, 
en les instal·lacions de l’organització, no només hi treballen sinó que en 
molts casos hi mengen. 

ü Els beneficis de comptar amb un pla d’acció per a la millora de la salut 
són nombrosos: 

§ Evidentment, beneficia en primer lloc als treballadors que milloren 
el seu benestar físic i emocional 

§ Redueix l’absentisme, les incapacitats temporals i la rotació de 
personal 

§ Elimina els costos ocults de la mala salut dels treballadors, com el 
baix rendiment 

§ Crea entorns saludables i segurs 

§ Millora el clima 

§ Fa més atractiva l’organització i augmenta la seva capacitat de 
retenció 

§ Els treballadors més sans també tenen millor capacitat de 
concentració i de reacció. Per tant disminueixen els accidents 
laborals 

§ Millora l’orgull de pertinença i la imatge externa 

ü La Generalitat de Catalunya compta des de començaments de 2005 amb 
un Pla per a la promoció de la salut mitjançant l’Alimentació i 
l’Activitat física Saludables (PAAS). El PAAS va ser elaborat per un grup 
d’experts coordinat des de la Direcció General de Salut. Des de la seva 
posada en marxa ha portat a terme nombroses accions en els àmbits 
educatiu, comunitari, sanitari i laboral. Entre el seus objectius destaca la 
promoció d’acords i compromisos en els diferents àmbits i sectors per 
potenciar estratègies de cooperació.  

ü  Algunes organitzacions nord-americanes com AmeriGas fins i tot han 
arribat a decretar l’obligatorietat de les revisions mèdiques i a fixar multes 
per les pràctiques poc saludables. En molts casos, però, aquesta política 
proactiva no té a veure amb una especial conscienciació sinó amb la 
voluntat d’evitar l’escalada dels costos de les assegurances mèdiques que 
als EUA van a càrrec de l’organització. 
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Eines 

ü Alimentació: 

§ Oferir menús saludables al menjador de les organitzacions 

§ Fomentar el consum d’esmorzars saludables (col·locant màquines 
que dispensin no tan sols brioixeria industrial i cafè, sinó també 
sucs, fruita, galetes integrals, etc.) 

§ Comptar amb dispensadors d’aigua fresca per a consum dels 
treballadors 

§ En l’organització de reunions de feina, oferir fruita, sucs i aigua 

§ Promoure acords amb els bars i restaurants propers que ofereixin 
més variants saludables de menú diari 

ü Activitat física: 

§ Fomentar l’estil de vida actiu dins i fora de l’àmbit de treball, 
com ara la pràctica d’anar al treball amb bicicleta (pàrquing de 
bicicletes o fins i tot fer com la consultora everis que va regalar 
4.000 bicicletes als treballadors), utilitzar les escales enlloc 
d’agafar l’ascensor, etc. En el cas de les escales, el Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya distribueix un CD amb 
models de cartells per incentivar-ne el seu ús 

§ Habilitar espais per realitzar activitat física dins del centre de 
treball. O, en els casos en que no sigui possible, subvencionar la 
pràctica d’exercici físic o la quota del gimnàs, mitjançant convenis 
amb gimnasos o instal·lacions esportives externes. També hi ha 
organitzacions com Benefits Body & Mind que ofereixen massatges 
in situ als llocs de treball i exercicis com pilates 

§ Encara millor que l’exercici individual, és l’organització d’activitats, 
actes o competicions esportives, que fomentin a més el treball en 
equip i la competència saludable. És el cas dels partits d’esports 
col·lectius 

§ Recomanar mesures de prevenció de malalties relacionades amb 
l’ús continu de l’ordinador (Síndrome del túnel carpià, mal 
d’esquena, fatiga visual). Les principals mesures són l’adopció de 
postures ergonòmiques, estiraments regulars, exercicis visuals 
com fixar la mirada a la llunyania cada certs intervals 

§ Participació en activitats o competicions entre diferents empreses. 
Patrocini d’actes esportius 



 
Un i t a t  de  Cone i xement – V ida  sa ludab le  en  l ’ e n to rn  la bo ra l  

J u n y  2 0 1 0  

factorhuma.org  -4- 
Fundació Factor Humà 

§ Una variant interessant és promoure la participació en obres 
socials que requereixin d’un cert exercici físic com ara el 
repartiment d’aliments o pràctiques de voluntariat ambiental com 
el desbrossament de boscos 

ü Educació sanitària: 

§ Promoure plans de conscienciació i prevenció sobre malalties i 
hàbits nocius, com ara establir plans pràctics per deixar de fumar 

§ Conscienciar  i promoure  la reducció en el consum de begudes 
alcohòliques 

§ Promoure plans d’actuació contra la obesitat i el sobrepès, així 
com malalties cardiovasculars 

ü Horaris raonables i bon clima:  

§ Posar en marxa tècniques d’organització personal del treball i 
planificació i control del temps. Implantar mesures de conciliació 

§ Potenciar les bones relacions amb els companys de feina i el 
desenvolupament personal. També el treball en equip, la 
col·laboració i l’intercanvi professional necessaris per a un bon 
clima. 

ü Benestar general: és important coordinar totes les mesures en un marc 
coherent, per evitar circumstàncies com que un departament faci programes 
de prevenció de l’alcoholisme i un altre departament organitzi cocktails. En 
algunes organitzacions aquesta voluntat d’unificar els esforços té plasmació 
en l’estructura organitzacional. És el cas de Nestlé que compta amb una 
Unitat corporativa de Wellness que, entre altres coses, fomenta pràctiques 
que suposen una millora del benestar general com la meditació, ioga, tai-txi. 

La dada 

Segons un estudi de la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes 
(FUCI), 6 de cada 10 espanyols dinen fora de casa. El 80% de les persones que 
mengen fora de casa opten per un menú. Fins a un 16% dels que mengen fora 
opten per menús de fast-food, poc saludables i amb escassa varietat.  
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Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEEDBACK 

IMPLANTACIÓ 

• A partir de les mancances detectades, elaborar 
un pla d’acció per a una organització saludable . 

• Aquest pla pot ser elaborat per un grup de 
millora transversal, que hagi recollit el sentir 
dels equips de treball en la fase de diagnòstic i 
representi la implicació de tota l’organització en 
els objectius de salut. 

COMUNICACIÓ 
 

• Pot fer-se una comunicació impresa i una 
senyalització que animi a canviar els hàbits, 
però en el cas de la salut el més efectiu és 
comunicar en el moment de l’exercici mateix de 
les bones pràctiques: per exemple un taller 
d’ergonomia és més efectiu que una nota 
interna recordant que cal adoptar bones 
postures.  

• Els canvis en l’entorn de treball fan visible que 
el  pla no és només una declaració de bones 
intencions. La simple substitució del menjar de 
les màquines expenedores, lloc per excel·lència 
de les reunions informals, comunica més que 
totes les campanyes informatives. 

 

AUTODIAGNÒSTIC 
 

• Cal conèixer l’estat de la nostra organització en 
àrees com pràctica esportiva, alimentació, 
absentisme, clima. 

• Pot fer-se mitjançant un qüestionari 
administrat pels líders de cada àrea. També cal 
usar la informació de què disposa l’organització 
com manuals de prevenció, avaluació de riscos, 
estudis previs de clima, duració de les IT, 
absentisme, etc.  

• La Guia de l’Empresa Saludable editada per la 
Cambra de Comerç va acompanyada d’un CD 
per a l’autodiagnòstic. 
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L'experiència 

 

ü La Universidad Pública de Navarra va iniciar el seu procés cap a l’objectiu 
d’aconseguir ser un centre educatiu saludable l’any 2000. En aquell moment 
adopta la decisió formal d’elaborar i desenvolupar un Pla d’Universitat 
Saludable. Es va tractar d’un pla que adoptava una sèrie d’accions aïllades, 
encara sense un marc general que les dotés de coherència. Les més 
importants d’aquestes accions van ser: 

§ Redacció i aplicació d’un pla per a l’abandó del consum de tabac 

§ Celebració d’una setmana per a la promoció de l’alimentació 
saludable 

§ Seguiment individualitzat de programes de control de pes i de 
control de l’ansietat 

ü El 2005 la Universitat va signar un acord marc de cooperació amb el 
Departament de Salut del Govern de Navarra amb la denominació de Pla 
d'Universitat Saludable 2005-2010. Aquest Pla, amb la col·laboració de 
Mutua Navarra prendria la forma de programes anuals d’activitats 
relacionades amb la salut, tant laboral com pública, les relacions 
interpersonals, la cultura de la  pau i solidaritat, la interculturalitat i la 
promoció de la pràctica esportiva tant per a estudiants com per a 
professorat i personal d’Administració i Serveis. 

AVALUACIÓ 
 

• El pla d’acció ha de contenir objectius 
estratègics i indicadors per a la seva avaluació. 

• Cal ser conscients que la millora de la salut en 
objectius que es basen en el canvi d’hàbits 
arrelats és difícil d’avaluar perquè tenen un 
impacte a mitjà i a llarg termini. 

• Tanmateix, la millora de clima que proporcionen 
mesures com les polítiques de conciliació o el 
foment d’activitats esportives en equip és molt 
immediata. 
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ü El primer àmbit d’intervenció d’aquest pla va quedar definit com  
l’entorn universitari físic i psicosocial. En aquest àmbit els objectius 
eren: 

§ Crear ambients d’estudi, investigació i treball més favorables a la 
salut i al benestar físic, psíquic i social 

§ Aprofundir en el diagnòstic de salut de la Universitat, analitzant la 
influència en la salut dels diversos factors tant biològics com 
psicològics 

§ Segons els resultats d’aquest diagnòstic, actuar en l’entorn físic i 
psicosocial, reorientant i coordinant els serveis disponibles 

ü Un segon àmbit és el constituït pels continguts curriculars i els plans 
d’investigació: 

§ Introduir aspectes relacionats amb la promoció de la salut de 
forma transversals als itineraris curriculars, així com fomentar 
línies d’investigació relacionades amb la salut 

ü El pla està impulsat per diferents estructures: 

§ Comissió tècnica: formada per professorat que imparteix 
assignatures relacionades amb la salut i tècnics del Govern de 
Navarra. Té la funció clau de proposar mesures i avaluar 
l’efectivitat de les existents 

§ Comissió de direcció i seguiment: aprova els recursos i 
coordina la implementació de les mesures 

 

 

ü MRW és una organització dedicada al transport urgent de mercaderies 
que va néixer al 1977. Dins dels seus valors està comunicar la importància 
de tenir un estil i hàbits de vida saludables, des de la direcció fins als nivells 
més operatius de l’organització. 

ü MRW compta amb una sèrie d’espais i hàbits quotidians que fomenten 
actituds saludables: 

§ Esmorzars diaris en què hi ha més fruita, sucs i entrepans que 
brioixos 

§ Càtering que inclou més menjars sans que calòrics 

§ En les màquines de venda automàtica s’hi poden trobar entrepans 
o fruita 

§ Per fomentar l’esport i combatre la vida sedentària, compten amb 
un gimnàs i una monitora de fitness 
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ü També impulsa una sèrie de projectes i iniciatives saludables: 

§ Revisió bianual als treballadors amb l’ajut de la Mútua d’Accidents 
de Treball i la coordinació i gestió del Departament de Prevenció 
de Riscos 

§ Un blog en el seu portal promou l’estil de vida saludable 

§ Promoció d’horaris raonables que facilitin la conciliació de la vida 
laboral i personal: horari de 8.00 a 16.00 hores com el més 
freqüent en serveis centrals, jornada de 38 hores setmanals de  
treball efectiu, ampliació del període de lactància a 30 minuts més 

§ Foment del bon clima laboral: cada any fan una Enquesta de 
Satisfacció de l’Empleat i participen en els rànquings Great Place  
to Work  i Merco Personas amb resultats notables 

ü Totes aquestes accions han tingut transcendència en els mitjans de 
comunicació, que han destacat la innovació que suposa, per exemple, 
instal·lar sofàs de relax al lloc de treball per poder fer una becaina després 
de dinar.  

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Bray, Ilona. Healthy Employees, Healthy Business: Easy, Affordable Ways to 
Promote Workplace Wellness. Berkeley: NOLO, 2009. 

Heussner, Steve. Fit To Succeed: Make Health and Wellness Your Competitive 
Advantage. Forest Row: NH Publishing, 2008. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Fuentes, Antonio. “El suport als empleats és més efectiu que moltes altres 
mesures per reduir les absències”. El Periódico, 23/01/2010. 

A Esade s'ha presentat el baròmetre Egarsat sobre absentisme laboral, un 
estudi coordinat pel professor Carlos Obeso que detecta una relació directa 
entre la manca de polítiques per millorar la satisfacció dels empleats i les 
absències. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8446 

 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8446
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Escur, Núria. “Més enllà de la nòmina”. La Vanguardia, 25/07/2008. 

Un creixent nombre d'empreses aposta per tenir cura del benestar de la 
plantilla. Avui la realitat empresarial tendeix a substituir el paternalisme per 
incentius econòmics, mentre els treballadors tendeixen a reclamar valors 
intangibles. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7110  

 

La Guia de l’Empresa Saludable 

Aquesta guia, fruit de l’acord de col·laboració entre la Cambra de Comerç de 
Barcelona i el Departament de salut de la Generalitat de Catalunya i s’emmarca 
dins del Pla per a la promoció de la salut mitjançant l’alimentació i l’activitat 
física saludables (PAAS). 

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2093/doc32864.html 

 

FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand) 

Programa d’àmbit europeu amb molts promotors, entre els quals l’Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria i la Fundación Dieta Mediterránea, amb 
l’objectiu d’informar i d’educar els treballadors, en coordinació amb els 
departaments de recursos humans, els comitès d’empresa i els serveis mèdics 
de les companyies, i influir sobre les propostes alimentàries dels establiments.  

http://www.food-programme.eu 

 

European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP) 

Xarxa formada al 1996 que agrupa diversos instituts nacionals dels estats 
membres de la UE, així com organitzacions dedicades a les polítiques públiques 
de salut. Els seus objectius son la difusió de les bones pràctiques i les iniciatives 
conjuntes d’àmbit europeu. 

http://www.enwhp.org  

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7110
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2093/doc32864.html
http://www.food-programme.eu
http://www.enwhp.org

