Inscripció
Termini per inscriure’s a la Jornada:
21 d’octubre de 2019.
Totes les persones inscrites a la Jornada
seran admeses.

Lloc
Auditori
Escola d’Hoteleria de les Illes Balears
Ctra Valldemossa km 7,5 - 07122, Palma

La inscripció es farà a través del correu
campis@ibsalut.caib.es
(fent arribar nom, telèfon, c/e i filiació)

Per a més informació:
tel. 971 175 897. Fax 971 175 888
i a: www.ibsalut.es/apmallorca

Com arribar?
Autobús 19 (parada: Campus EsportResidència UIB).

Pendent d’acreditació

Jornada de Cambreres de
pis i salut
23 d’octubre 2019

Presentació
El turisme és el sector més important de l’economia
balear i ocupa bona part de la població treballadora,
essent rellevant entre aquesta el col·lectiu de cambreres
de pis. Atesa la seva importància, fa temps que a les
Illes Balears hi ha una certa preocupació pels
problemes de salut relacionats amb la feina –
especialment els osteomusculars- que pateixen
aquestes treballadores. Els professionals d’atenció
primària no són aliens a aquesta preocupació, ja que
les cambreres de pis són ateses en part en les consultes
dels centres de salut.
El projecte “Cambreres de pis i salut” (ITS’17-096),
finançat per l’Impost de Turisme Sostenible i amb una
durada de tres anys (2018-2020), vol donar resposta
en part a aquesta problemàtica. Per primera vegada,
s’han recollit dades de més de 1.000 cambreres de pis
de les quatre illes.
En la Jornada es presentaran, d’una banda, les
experiències i opinions sobre la seva feina i els
problemes de salut relacionats. De l’altra, els resultats
sobre els riscos laborals als quals estan exposades, els
problemes de salut que pateixen, la medicació que
prenen, i les baixes laborals que presenten.
El Projecte també representa un retorn a un dels
col·lectius que contribueix a generar riquesa a les
Balears. Així, es preveu implementar un programa per
promoure els estils de vida saludables i l’afrontament
de l’estrès que millori la seva qualitat de vida.
La Jornada respon a la voluntat de difondre els
resultats obtinguts en el marc del Projecte fins a la data
i obrir-los al debat.
Juli Fuster
Director General del Servei de Salut

Jornada de Cambreres de pis i salut.
Dimecres 23 d’octubre de 16:00 a 19:00h
15.45h. Recepció.
16-16:15. Presentació de les Jornades a càrrec de Juli Fuster,
Director General del Servei de Salut.
16:15-16:30h. Presentació del projecte “Cambreres de pis i
salut” (ITS’17-096). Joan Llobera. Investigador principal del
Projecte i Cap de la Unitat d’Investigació del Gabinet.
16:30-16:50h. Resultats de l’estudi qualitatiu en cambreres
de pis i informants clau. Xènia Chela. Tècnica del Projecte.
16:50-17:10h. Resultats de l’estudi descriptiu sobre estils de
vida, problemes de salut i factors de risc. Joan Llobera.
17:10-17:25h. Debat. Moderat per Clara Vidal. Investigadora
del Projecte i cap de Programes de la Gerència d’Atenció
Primària.
17:25-17:40h. Pausa-cafè.
17:40-18:00h. Presentació de la intervenció del Projecte.
Oana Bulilete. Tècnica del Projecte.

Objectius
1/ Difondre el projecte “Cambreres de
pis i salut” (ITS’17-096) i els resultats
obtinguts fins el moment.
2/ Exposar els resultats i debatre les
possibles mesures per prevenir i
millorar els problemes de salut de les
cambreres de pis.
3/ Donar a conèixer la intervenció
prevista des d’atenció primària i en el
marc del projecte “Cambreres de pis i
salut” (ITS’17-096), per millorar la

18:00-18:15h. Debat. Moderat per Clara Vidal.

qualitat de vida de les cambreres de

18:15-19:00h. Conferència de cloenda "Condicions
d'ocupació i salut: per què les desigualtats son la nostra
pitjor epidemia?"a càrrec del Dr. Joan Benach, Catedràtic de
la Universitat Pompeu Fabra, Director del Grup de Recerca en
Desigualtats en Salut -Employment Conditions Network i CoDirector del Johns Hopkins University – UPF Public Policy
center

pis.

Obert a tot el públic

