TEMA: Seguretat viària en l’àmbit laboral.
programa

Benvolgut /da mutualista,
Els accidents de trànsit, per desgràcia, segueixen
ocupant els primers titulars en tots els mitjans de
comunicació i, darrere d’ells, existeixen veritables
drames humans que a tots ens afecten.
Òbviament, a les empreses, els accidents de trànsit
també són un greu problema. Considerant tant els
accidents in itínere com els accidents in missió, representen un 34% del total dels accidents mortals
laborals, pel que es converteix en un tema a tenir
molt en compte dins de la Prevenció de Riscos Laborals.
Evidentment, aquestes baixes laborals, representen dolor per a tot el nucli familiar de l’accidentat
i pèrdues econòmiques molt importants per a les
empreses.
L’objectiu de la Jornada és sensibilitzar sobre el problema que comporta la mobilitat en l’àmbit laboral
en relació als accidents de trànsit, amb la finalitat
de conscienciar als participants dels riscos que
comporta una conducció inadequada i, al mateix
temps, es dóna formació sobre mesures d’autoprotecció, material bàsic del vehicle, civisme, etcètera.

Limitat el número de places disponibles, les quals es reservaran per ordre de recepció de les sol·licituds d’inscripció.
Pot assistir i participar en el més rellevant
d’aquesta jornada amb el #activamutua a:
https://www.facebook.com/activamutua
https://twitter.com/ActivaMutua
https://www.linkedin.com/company/activa-mutua-2008
https://www.instagram.com/activamutua/

•
•

Benvinguda a l’acte.
Presentació de la Jornada.

Ponència | Estratègies de comunicació de conflictes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acollida
Què és un accident de trànsit?
Característiques dels accidents de trànsit
Com evitar un accident de trànsit
Les conseqüències dels accidents greus
Precs i preguntes

Presenta la jornada | Sr. Patxi Castinyeira
			
Director de la Delegació d’Activa
			
Mútua a La Seu d’Urgell
Imparteix la jornada | Sr. Miquel Bort Juan
			Mosso d’esquadra i formador en
			
educacio per la mobilitat segura.

				

Dirigit a: empreses i col.laboradors.
Data: 24 de novembre 2016.
Horari: De les 10.30 a les 13.30 hores
Ubicació: Activa Mútua La Seu d’Urgell
C. Germandat Sant Sebastià, 7 - La Seu d’Urgell
Entrada lliure fins a completar aforament.
Confirmin assistència a: Sra. Pili Alcàntara.
palcantara@activamutua.es - 973 351 226

