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Programa WellNes  
Nes tlé
La promoció d’hàbits de 
vida saludable a l’empresa
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A Nestlé
La Nutrició, la S alut i el Benestar

són un compromí històric amb el consumidor
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La Nutrició, la Salut i el Benestar

• A Nestlé són una feina de tots
• Formen part de l’estratègia i de la cultura 

corporativa

6.000 c ol·laboradors  Nes tlé  = 
6.000 ambaixadors  de  la  Nutric ió, la  S a lut i e l 
B enes tar
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2003: llançament del Programa 
WellNess

• Creació d’un entorn favorable
• Intervenció integral: Dieta + Activitat física
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Objectius

• Sensibilització 
• Millora d’hàbits
• Pro-activitat, compromís i referència
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Iniciatives

• Formació en Nutrició
• Foment i promoció d’hàbits de vida 

saludables
• Prevenció

Implic ac ió 
360º
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Formació presencial en Nutrició
Programa NQ

• 100% del col· lectiu implicat i format
• 200 sessions de formació
• 20.000 hores de formació
• Continguts adequats a cada col· laborador en funció 

del seu rol a la companyia
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Materials NQ

• Tríptic amb DVD mòdul bàsic
• Dossier nutricional productes
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Foment d’hàbits saludables

• Programa E l P laer de l’E quilibri: oferta wellness  en el 
menú diari

• Sessions de cuina saludable
• F inançament parcial de la quota del gimnàs
• Setmanes WellNes i WellNes Days, informació, 

sessions de cuina, conferències, sampling 
productes, etc.

• Participació en la iniciativa Global Corporate 
Challenge
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Foment d’hàbits saludables

• Programa E l P laer de l’E quilibri: oferta wellness  en el 
menú diari
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Programa ‘E l P laer de l’E quilibri’

Menú Wellness  equilibrat

Bufet d’amanides

Consells nutricionals sobre 
els plats

30% de  l’opc ió diària
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Foment d’hàbits saludables

• Programa E l P laer de l’E quilibri: oferta wellness  en el 
menú diari

• Sessions de cuina saludable
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Sessions culinàries wellness

100 s es s ions  
1.500 partic ipants
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Foment d’hàbits saludables

• Programa E l P laer de l’E quilibri: oferta wellness  en el 
menú diari

• Sessions de cuina saludable
• F inançament parcial de la quota del gimnàs
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F inançament quota del gimnàs
Adherit e l 12% de l 
c ol·lec tiu
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Foment d’hàbits saludables

• Programa E l P laer de l’E quilibri: oferta wellness  en el 
menú diari

• Sessions de cuina saludable
• F inançament parcial de la quota del gimnàs
• Setmanes WellNes i WellNes Days, informació, 

sessions de cuina, conferències, sampling 
productes, etc.
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Setmanes WellNes



WellNes Days
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Tai-txi a l’oficina
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Foment d’hàbits saludables

• Programa E l P laer de l’E quilibri: oferta wellness  en el 
menú diari

• Sessions de cuina saludable
• F inançament parcial de la quota del gimnàs
• Setmanes WellNes i WellNes Days, informació, 

sessions de cuina, conferències, sampling 
productes, etc.

• Participació en la iniciativa Global Corporate 
Challenge
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Global Corporate Challenge

• Programa de salut i benestar de 125 dies de duració a partir 
d’una competició inter-empreses

• Incentiva al treballadors a ser actius, marcant-nos l’objectiu 
de superar els 10.000 passos diaris

• Cada participant disposa d’un podòmetre per mesurar els 
passos diaris i reporta diàriament la informació via online

• L’any 2009, Nestlé E spaña va ser la primera empresa 
espanyola en participar en aquesta iniciativa mundial amb 
567 participants, un 62% de la plantilla de l’oficina central

• Aquest any hi participa el 100% del col· lectiu de la fàbrica 
Nestlé de Pontecesures
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Prevenció
• Revisió mèdica anual que inclou:

– E xploració física completa
– Analítica completa
– Risc cardiovascular
– Pressió arterial
– Índex glucèmic
– E lectrocardiograma
– Revisió ginecològica, citologia i mamografia
– Programa de detecció precoç de: càncer de pròstata, 

osteoporosi, glaucoma
– Vacunació voluntària contra grip, diftèria, tètanos
– E tc.
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Prevenció
• Programa de Teràpia Dietètica:

– Participa el 20% del col· lectiu afectat per obesitat i sobrepès
– 60% d’èxit: reducció de l’IMC 5-10%

• E rgonomia bàsica:
– 140 sessions
– 1.800 participants

• Àrees sense fum:
– De 2001 a 2005
– 30-60% d’èxit

• Intel· ligència emocional
• Com conviure amb l’estrès
• Xerrades amb nutricionistes
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Factors clau de l’èxit

• Compromís Top Down

• Assignació de recursos específics

• Comunicació interna

• Continuïtat 

• Medició i seguiment dels resultats
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Valoració 

• Un 85% del col· lectiu valora el Programa 

WellNes com positiu o molt positiu

• Un 15% declara haver adquirit hàbits més 

saludables

• Trasllat a l’entorn personal i professional



Un programa reconegut i premiat
Premi PAAS
E dició 2009

Premi E s trate gia  NAOS
E dició 2009 

Premi a  la  millor 
Formac ió 
Nutric iona l 
Premi a la Gestió de les 
Tecnologies de la Salut 
de la Fundación Bamberg
E dició 2005

        Premi a l millor treba ll s obre  la  S a lut 
L abora l

Societat Catalana de Seguretat i Medicina del 
Treball amb col· laboració amb la Fundación Mutua 

Universal



Cristina Rovira
Departament WellNes Nestlé E spaña
mcristina.rovira@es.nestle.com

Moltes  gràc ies !
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