
Organitzen:



Celebrem la XXXII DIADA de la @SCSL!!
Salut laboral, un pas endavant!!

La Diada de la Associació Catalana de Salut Laboral ha estat durant anys i és, un punt de trobada per a
tots els professionals de la salut laboral del nostre país. Enguany celebrem l’edició XXXII. En aquesta
ocasió, i després de que ens vàrem veure obligats per la situació a fer les dues anteriors en línia, per fi de
nou serà una diada presencial, i és per això que l’esdeveniment te particular rellevància i es torna un
moment molt especial i entranyable per poder trobar-nos i veure’ns després de quasi tres anys de
pandèmia.

Aquest temps però, ha estat clau per evidenciar i fer palès el paper que els serveis de prevenció tenen i
han de tenir, en la prevenció dels riscos en l’entorn laboral i la millora de les condicions de treball, com
s’ha vist en la col·laboració de tots els professionals de la salut laboral per fer front a la propagació de la
COVID en les empreses i organitzacions, aplicant els protocols i les mesures preventives adients
recomanades per les autoritats sanitàries.

Així doncs sense oblidar aquesta etapa i aprenent d’ella al màxim, hem de fer un pas endavant i recuperar
la feina feta i per fer, per eliminar riscos laborals com l’exposició a cancerígens en el treball i l’avanç del
càncer laboral. En l’Informe sobre el reforç d'Europa en la lluita contra el càncer: cap a una estratègia
global i coordinada, del 2 de febrer de 2022, de la Comissió Especial de lluita contra el càncer, es cita que
l'exposició a substàncies perilloses a la feina és responsable d'uns 120 000 casos de càncer cada any
relacionats amb el treball, això dóna lloc a aproximadament 80 000 morts anuals, i representa el 8 % de
totes les morts per càncer (el 12 % de les morts per càncer entre els homes i el 7% de les morts per càncer
entre les dones). Aquesta qüestió no pot esperar més i cal un treball conjunt de tots els actors implicats;
higienistes, infermeres i infermers del treball , metges i metgesses del treball, sindicats i empresaris,
autoritats i personal treballador, per lluitar contra aquesta altra epidèmia lenta i silenciosa. 

Per altra banda cal afrontar aquells reptes que les noves tecnologies i el món del treball esta incorporant
de forma implacable. La intel·ligència artificial, el teletreball, la robòtica col·laborativa, l’ús del Big Data...,
els algoritmes, la internet de les coses..., algunes d’aquestes qüestions semblen futuristes, però no ens
enganyem, ja estan aquí i amb unes potencialitats extraordinàries. Cal apujar-se sense més al tren de
l’avanç tecnològic i profunditzar en el seu bon ús i les seves implicacions. La salut laboral no es pot quedar
enrere!

No hem d’oblidar però un dels nostres objectius fonamentals que és el de cuidar de les persones, i fer de
l’entorn laboral un lloc més saludable i humanitzat, tenint en compte les circumstàncies, capacitats i
sensibilitats de tots els treballadors i treballadores, i el fet de que aquestes poden anar canviant al llarg
de la seva vida. 

El SARS-CoV-2 no ens pot aturar més, ara el coneixem, i hem de conviure amb ell, sabem com fer-li front! I
per tant hem d’avançar!

T’esperem un cop més a la nostra DIADA !! No t’ho pots perdre!! 

Elisabeth Purtí Pujals                Anna Oliete Canela
 Presidenta @SCSL Presidenta del Comitè

de la Diada
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PROGRAMA

09:35 – 09:40  Presentació de la Diada

09:00 - 09:35  Inauguració

Una visió actualitzada des de l’epidemiologia. Manolis Kogevinas. Director científico de la distinción

Severo Ochoa.

Exposició a agents cancerígens. Importa el sexe? Maite Martin Bustamante. Cap Àrea d’Investigació

de l’ICSSL. Departament Empresa i Treball.

Novetats en la normativa de cancerígens i mutàgens. Implicacions per a les empreses. Santos
Huertas. Director del Área de Higiene Industrial. Asepeyo.

Registres de càncer a Catalunya. I de càncer laboral? Perspectives de futur. Pere Godoy. Hospital

Universitari Santa Maria de Lleida.

Preguntes - Col·loqui ponents

Moderador: Isidro Vigara. Mas Prevención.

09:40 – 11:15 Taula 1. Càncer laboral

11:15 – 12:00 Pausa cafè

Elisabeth Purtí . Presidenta de la @SCSL.

Carmen Cabezas. Secretaria General Salut Pública. Departament Salut.

Gemma Tarafa. Regidora de Salut. Envelliment i Cures de l’Ajuntament de Barcelona.

Oscar Riu. Director General de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral

12:00 - 13:25 Taula 2. Nous horitzons i nous reptes. Impacte de la digitalització en la salut
laboral.

Robòtica col·laborativa; solució o problema? Aplicacions a diferents sectors. Jordi Pelegrí.
Universal Robots. Country Manager - Spain & Portugal

Big Data. Aplicacions en medicina. Ignacio Hernández Medrano. Fundador Savana.

Noves formes d’organització del treball. El teletreball. Eva Rimbau Gilabert. Professora dels Estudis

d’Economia i Empresa (UOC)

Preguntes - Col·loqui ponents

Moderador: Julià del Prado. SP Hospital del Mar

Anna Oliete. Presidenta del Comitè Organitzador.

Carmen Torres, Carmen Bernat i Sebastiana Quesada. Membres del Comitè Organitzador.

12:00 - 13:25 Comunicacions i posters

Sebastiana Quesada. Membre Junta @SCSL i Comitè científic.



13:30 – 14:00 Ponència. Archivos: un encert!

Elena Ronda. Revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. Universidad de Alicante.

Consol Serra. Revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. Universitat Pompeu Fabra i Parc

de Salut Mar, Barcelona.

Moderador: Josep Maria Ramada. Membre junta @SCSL.

14:00 – 14:25 Ponència. " Situació actual. Long COVID. One Health"

Antoni Trilla. Cap servei de medicina preventiva i epidemiologia. Hospital Clínic.

Moderador: Rafel Panadès. Servei de Coordinació d’Actuacions de Salut Laboral. Agència de Salut Pública

de Catalunya 

14:25 – 15:30 Pausa dinar

15:30  - 17:25 Taula 3. Cuidem a les persones.

Reincorporació al treball després d’una IT perllongada per trastorns musculoesquelètics. Vanesa
Puig Aventin. Tècnic de la Divisió de Serveis de Prevenció. MC Mutual.

La gestió de l’impacte del càncer a la feina: canvi de paradigma. Loly Fernández. Directora de

projectes. I+3 Consultores.

Benestar Organitzacional: posicionant a les persones en el centre. Daniel Tapial Romero. Full

Audit. Chief Sales Officer & Lead OHSE Auditor Full Audit.

Prevenció de les addiccions en l’àmbit laboral. El programa “A la feina, alcohol i drogues 0,0”
Joan Colom i Ferran. Subdirector General d’Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques. Agència de Salut

Pública de Catalunya. Departament de Salut. 

Acord de Barcelona per cuidar la salut mental a la feina. Davide Malmusi. Director de Serveis de

Salut. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI.

Preguntes - Col·loqui ponents

Moderador: César Sánchez. Director Oficina PRL. Foment del Treball.

17:25 - 18:00 Cloenda de la Diada



Formulari d’inscripció on-line: 
https://inscripcions.academia.cat/form.php?id=1943  

La quota d’inscripció inclou l’assistència a les activitats contemplades al programa, la documentació, cafè i dinar
de treball i certificat de crèdits.

El pagament es podrà fer per TPV o per transferència bancària al Banc de Sabadell compte número:
ES83-0081-0377-93-0001694370, indicant com a concepte el nom de l’inscrit.

Un cop finalitzi la Diada i es confirmi l’assistència al mateix, tots els assistents rebran un correu electrònic
amb les dades que hagin introduït al formulari d’inscripció amb indicacions per descarregar-se el certificat
d’assistència i/o de crèdits.

INSCRIPCIONS

CERTIFICATS

ABSTRACTS
Formulari Comunicacions:
http://abstracts.academia.cat/form.php?id=1943



INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS PER A LA PRESENTACIÓ
DE COMUNICACIONS CIENTÍFIQUES A LA DIADA DE @SCSL

 
 

1. La data límit d’enviament de resums de comunicacions és el 3 d’octubre de 2022 (inclòs)

2. Enviar els resums de les comunicacions http://abstracts.academia.cat/form.php?id=1832

3. Els autors poden escollir la preferència en el format a comunicar (comunicació oral o pòster), però
el Comitè avaluador es reserva el dret a escollir l’opció definitiva. Ambdós formats han de complir
amb la metodologia sol·licitada. 8. Els resums de les comunicacions acceptades seran publicats a
“Archivos de Prevención de Riesgos Laborales”, tal com els autors els remetin. L’enviament d’un
resum implica que s’accepta la seva publicació posterior a la revista, en cas de ser acceptat.

4. El resum de la comunicació haurà de ser informatiu i estructurat, incloent (per aquest ordre) els
següents apartats:
a. Objectius 
b. Mètodes 
c. Resultats 
d. Conclusions

5. Instruccions per al format del resum:
a. Màxim de 500 paraules.
b. Escriure a un sol espai.
c. Si es fan servir abreviatures, desxifri-les la primera vegada. Per exemple: Incapacitat temporal (IT)
d. Títol en majúscules i sense abreviatures (no incloure’l en el text de l’abstract.
e. Autors: nom i primer cognom, separats per comes (per ex. Boix P, Fernández A.) NO inclore’ls en el text de
l’abstract. NO numerar els autors ni afiliacions.
g. No es poden incloure taules, figures ni referències bibliogràfiques.
h. No s’han d’utilitzar estils de formats especials de lletra i/o paràgraf. Exclusivament títol en majúscules i
subtítols (Objectius, Mètodes, Resultats, Conclusions) en negreta.
i. També cal indicar el e-mail de l’autor principal del treball i el de la persona que el presentarà. 

6 .L'idioma de les comunicacions pot ser el català o castellà. Si la comunicació és acceptada, caldrà
traduir el text a l’altre idioma per tal que es pugi publicar a la revista “Archivos de PRL” en ambdues
llengües.
 
7. ELS RESUMS QUE NO SEGUEIXIN ESTRICTAMENT AQUESTES INSTRUCCIONS SERAN AUTOMÀTICAMENT
REBUTJATS

8. Els resums de les comunicacions acceptades seran publicats a “Archivos de Prevención de Riesgos
Laborales”, tal com els autors els remetin. L’enviament d’un resum implica que s’accepta la seva
publicació posterior a la revista, en cas de ser acceptat.

9. Es notificarà per escrit (via email) l’acceptació o no de la comunicació. En cas que sigui acceptada,
s’informarà sobre les accions posteriors a seguir.

10. És imprescindible que almenys un dels autors de la comunicació o pòster estigui inscrit a la Diada.

11. D’entre totes les comunicacions presentades, el tribunal avaluador en seleccionarà les millors que
seran les presentades a la DIADA .

12. D’entre tots els pòsters presentats, el tribunal avaluador en seleccionarà les millors que s’hauran
de defensar el dia de la DIADA .
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