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EL MÉS LLEGIT
Els Mossos de
Vilafranca del
Penedès es moren de
fred a la seva
comissaria

Mònica Seara en un moment de la conferència a l'Associació d'Empresaris
Gallecs de Catalunya

Continua el caos a les
urgències de la Vall
d'Hebron

L'Associació d'Empresaris Gallecs de Catalunya s'ha celebrat la 78 edició de les

Els partits afronten el
primer debat
electoral amb
Puigdemont i Rovira a
Brussel·les

La persona convidada per a l'ocasió ha estat Mònica Seara Seara, fundadora i

The Sarco: una
càpsula de suïcidi
imprimible en 3D

seves trobades AEGCA-CAT al restaurant el Rellotge.

CEO de Humanes Salut Organitzacional, que ha explicat "la importància
estratègica de la salut organitzacional en l'empreses".

Seara ha exposat la necessitat de promoure empreses saludables ja que si

l'entorn laboral és insegur o no saludable, les conseqüències poden ser pèssimes

Catalunya té la major
taxa de pacients en
llista d'espera per
operar-se

per a l'empresa. A Espanya, segons dades del 2015, l'absentisme laboral es va
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disparar en un 10% arribant als 3,9 milions de baixes. Aquestes xifres

representen que la despesa en prestacions per aquestes contingències va ser de
5.086.000 d'euros.

La Xarxa europea de promoció, explicava Mònica, ha demostrat que la promoció
de la salut en el treball millora l'ambient laboral per a empreses, treballadors i
societat. Segons el Fòrum Econòmic Mundial, quan una empresa fomenta la

salut i el benestar dels seus co laboradors, els resultats són que els treballadors
són quatre vegades més productius, gairebé quatre vegades més creatius, es
reté quatre vegades més el talent i els treballadors es comprometen 08:00

THE SARCO: UNA CÀPSULA DE SUÏCIDI
IMPRIMIBLE EN 3D

vegades més amb el seu treball.

UN PARE TROBA UNA PRESUMPTA JOGUINA
SEXUAL A L'HABITACIÓ DE LA SEVA FILLA

UNA CÀMERA PERDUDA EN LA PLATJA
GRAVA EL SEU VIATGE DE 800
QUILÒMETRES PEL MAR
Mònica Seara ha recomanant als empresaris presents que no vegin aquesta eina
com una despesa sinó com una inversió ja que, si tracten als seus treballadors
com nombres, no poden esperar que reaccionin com a persones.

Les trobades AEGACA-CAT, que van ser creats fa ja 13 anys, se celebren l'últim
dilluns de cada mes, i tenen com a objectiu oferir als seus associats la

possibilitat de conèixer en boca dels conferenciants convidats el que succeeix en
el món dels negocis , la política, la cultura, el periodisme o el turisme.

Les trobades també serveixen per fermentar el coneixement mutu entre els
seus socis i la possibilitat de negocis.
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