
 

 

 

Jornades 

La incidència de la malaltia cardiovascular en l'entorn laboral. 
Cardioprotecció.  

Al nostre país, les malalties cardiovasculars constitueixen un dels problemes de salut més importants per a la població. La majoria 
de les morts evitables es deuen a malalties coronàries, i es produeixen en el medi extrahospitalari. S'estima que cada any es 
produeixen a Espanya més de 24.500 parades cardíaques, el que equival a una mitjana d'una cada 20 minuts, ocasionant quatre 
vegades més morts que els accidents de trànsit. 
 
En l'àmbit laboral, la incidència d'aquestes malalties també suposa una gran repercussió en termes d'accidents de treball, 
absentisme i productivitat. Per poder frenar l'avanç d'aquesta malaltia, les empreses, tenen la possibilitat d'invertir en programes 
de promoció de la salut sobre els factors de risc relacionats amb aquestes malalties, així com en la desfibril•lació que pot arribar a 
suposar la supervivència per al 80% dels casos de parada cardíaca extrahospitalària. 

Data:  18 de juny de 2015 
Horari:  De 17:45 a 20:00 hores (recepció dels assistents, quinze minuts abans de l'inici). 
Lloc:  Foment del Treball, Via Laietana, 32, pral.  

Programa 

17:45 h Lliurament de documentació. 

18:00 h Presentació 

  
Sr. Josep Manuel Basañez.   Vicepresident 1r de la Cambra de Comerç de Barcelona. Membre del Comité 

Executiu de Foment del Treball.  

  Sr. Jordi Ramentol.   Conseller delegat del Grup Ferrer i President del Consell Econòmic de Barcelona Salut. 

18:20 h Conferència. La incidència de la malaltia cardiovascular en l'entorn laboral. Cardioprotecció. 
Projecte Barcelona ciutat cardioprotegida. 

  

Dr. Josep Brugada.   President de l’Associació Barcelona Salut, doctor en Medicina i Cirurgia (Cum Laude) per 

la Universitat de Barcelona. Exdirector Mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona, cap de la secció d'arítmies de 
l'Hospital Pediàtric Sant Joan de Déu i servei de cardiologia, Institut Clínic del Tòrax i professor del departament 
de Medicina de la Universitat de Barcelona. 

19:10 h Experiències en promoció de la salut cardiovascular i cardioprotecció. 

  
Experiència 1.   Grupo Ferrer. 

Sr. Jordi Ramentol. Conseller delegat del Grup Ferrer i President del Consell Econòmic de Barcelona Salut.   

  
Experiència 2.   Fundació AXA . 

Sr. Josep Alfonso. Director General de la Fundació AXA.   

19:50 h Precs i preguntes. 
 

 

Més informació: 
Olaya Mondéjar 
Via Laietana 32-34 
– 08003 
www.prl.foment.com   

       

AVÍS LEGAL: 
Aquesta informació és privada i confidencial i està dirigida únicament al seu destinatari. Si vostè no és el destinatari original d'aquest missatge i per aquest mitjà va poder accedir a aquesta informació si us plau elimini el 
missatge. La distribució o còpia d'aquest missatge està estrictament prohibida. Aquesta comunicació és només per a propòsits d'informació i no hauria de ser considerada com una declaració oficial de FOMENT DEL 
TREBALL. La transmissió d'e-mails no garanteix que el correu electrònic sigui segur o lliure d'error. Per tant, no manifestem que aquesta informació sigui completa o precisa. Tota informació està subjecta a alterar-se sense 
previ avís. En el cas d'haver rebut aquest correu electrònic per error, es prega notificar immediatament aquest fet reenviant a l'adreça electrònica del remitent. 
De conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic l'informem que pot vosté oposar-se a la recepció de correus electrònics informatius de les activitats i serveis 
de Foment del Treball mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça lopd@foment.com indicant "baixa correu electrònic". Igualment posem en el seu coneixement que d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 
Protecció de Dades Personals seves dades formen part d'un fitxer el titular del qual és Foment del Treball i que té com a finalitat mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l'activitat de la institució i els seus serveis. 
Vostè pot en tot moment exercitar els seus drets d'accés, rectificació o cancel•lació a la seu situada a Barcelona, Via Laietana Nº 32 CP 08003 o bé dirigint-se a lopd@foment.com 
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