
DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE DE 2019 

Organitza el  Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Empresa saludable

4a Jornada Empresa Saludable 
DIVERSITAT FUNCIONAL: 
DISCAPACITAT

D’11.30 a 14.30 h, a la sala d’actes de l’Edifici Fleming. Hospital de Palamós.

11.30 h   BENVINGUDA
Lluís Puig. President dels Òrgans de Govern de 
SSIBE

11.35 h   PRESENTACIÓ 
Mari Cruz Rodríguez. Coordinadora del  
Servei de Prevenció de Riscos Laborals de SSIBE
Àngels Larrabeiti. Infermera adjunta d’Atenció 
Primària i membre de la CPiPS

11.40 h   MÉS ENLLÀ DE LES RAMPES:  
EL VALOR DELS ENTORNS INCLUSIUS  
I SALUDABLES
Montse Moré. Directora de la Fundació Prevent

12.00 h   TAULA RODONA 
“DISCAPACITAT: REALITATS  
I ESTEREOTIPS”
Amb l’ajut d’un joc online i de conversacions 
amb diverses persones amb discapacitat, 
veurem i comprendrem el dia a dia, les pors, 
las barreres, els èxits i les capacitats en el món 
laboral i fora d’aquest de persones de diferents 
edats i trajectòries.

Modera: Doriana Bagnoli. Directora de l’Àrea 
d’Inclusió  Social i Laboral de persones amb 
discapacitat de la Fundació Prevent.

Laura Castillo. Participa en projectes 
relacionats amb la diversitat funcional de caire 
informatiu i d’educació no formal. Membre de 
la selecció espanyola de natació per persones 
amb paràlisis cerebral.
María Enciso. Coach executiu. Va ser 
vicepresidenta del Consell Territorial de 
Catalunya a la ONCE i Presidenta de la 
Federació Catalana d’Esports per a cecs. 
Raquel Barandiarán. Docent en llengua de 
signes catalana en diferents universitats i 
cofundadora del diari digital  
“Lescroniques.com” (Associació de premsa de 
la comunitat sorda).

13.15 h   DIVERSITAT FUNCIONAL I 
DISCAPACITAT A SSIBE
Núria Ferriol. Tècnica de relacions laborals de 
SSIBE

13.30 h   CONFERÈNCIA:  
FA FALTA ALGUNA COSA MÉS QUE 
UN INSTANT INJUST PER QUEDAR 
DERROTAT
Albert Llovera. Pilot de ral·lis professional amb 
un amplíssim palmarès, ha participat en diversos 
Dakars entrant al TOP de la classificació al 2017.

14.15 h   CLOENDA
Mariona Casanovas. Directora de Recursos 
Humans de SSIBE

Al final de l’acte s’oferirà un aperitiu 
saludable i de proximitat al pati de llums per 
a tots els assistents.

DIRIGIDA A
Professionals SSIBE, professionals externs 
vinculats a l’àmbit de la prevenció  
i promoció de la salut i persones 
interessades en la temàtica de la jornada.

INSCRIPCIONS
Cal confirmar assistència a  

#cuidatSSIBE

@comssibe
@imatgessibe

www.ssibe.cat/JornadaEmpresaSaludable

Descarrega’t l’aplicació                            i 
participa a la jornada

http://www.totmataro.cat/esports/mes-esports/item/38611-ariel-schrenck-i-laura-castillo-cnm-amb-l-equip-de-promeses-paralimpique
https://www.albertllovera.com/
https://twitter.com/comssibe
https://www.instagram.com/imatgessibe/
https://es.linkedin.com/in/maria-enciso-enciso-23161449
https://es.linkedin.com/in/raquel-barandiar%C3%A1n-franzi-9ab93012
https://moodle.ssibe.cat/course/view.php?id=216
http://www.totmataro.cat/esports/mes-esports/item/38611-ariel-schrenck-i-laura-castillo-cnm-amb-l-equip-de-promeses-paralimpique
https://www.albertllovera.com/

