
 

28 d’abril de 2011  

AMB SINDICATS: LA FEINA, SALUDABLE I SEGURA 

 
Com cada any, els sindicats commemorem el 28 d’abril amb un doble objectiu:  

• Com a reconeixement de la tasca dels milers de delegats i delegades en 
matèria de prevenció que, amb la vigilància de la seguretat i la salut dels seus 
llocs de treball, fan que milers de treballadors i treballadores tinguin unes 
condicions de treball més segures i saludables. 

• Com a record i reconeixement de les persones que han perdut la vida i la salut 
a la feina en unes condicions inadequades. Precisament per això és una 
jornada destinada a posar en evidència que els danys derivats del treball són 
evitables i que els empresaris i els poders públics tenen grans responsabilitats 
a l’hora de prevenir-los.  

No podem obviar els efectes que està tenint la crisi tant en la destrucció de l’ocupació 
com en els incompliments de la normativa vigent en matèria de riscos laborals. En 
aquest sentit les dades que descriuen una baixada en l’accidentalitat no ens han 
d’enlluernar i fer pensar que hem de baixar la guàrdia. Al contrari: des de les 
organitzacions sindicals majoritàries denunciem que la baixada de l’accidentalitat es 
deu més a la destrucció de llocs de treball i, en conseqüència, al fet que hi ha més 
població desocupada, que no pas a les actuacions i al lideratge de les empreses i de 
l’Administració.  

Les dades respecte als serveis de prevenció i a la seva qualitat disten molt dels 
paràmetres de qualitat i de bon servei al conjunt del teixit productiu; en les avaluacions 
de riscos encara en manquen, és a dir, són parcials i no es fan conforme als criteris 
que estableix la llei. Es continuen desatenent els riscos psicosocials: treball a torns, 
ritmes de treball a demanda, competitivitat, retribució per objectius, precarietat i alta 
rotació en les ocupacions, falta de seguretat en els llocs de treball, atur… Aquestes 
formes d’ocupació i d’organització del treball propicien que les empreses generin 
condicions de treball que donen lloc a riscos invis ibles i a malalties relacionades 
amb el treball, com  l’estrès, la fatiga crònica, l’envelliment prematur, la síndrome del 
cremat o la violència en el treball. Aquest fet posa de manifest que culturalment la 
prevenció a les empreses continua sent per a molts actors una tasca burocràtica. 

També respecte a l’Administració denunciem la manca de lideratge en una de les 
seves responsabilitats, que és vetllar pel compliment de la llei i endegar iniciatives i 
programes consensuats amb els agents socials per fer front comú contra el flagell que 
suposa que cada dia a Catalunya hi hagi més de 600 accidents diaris i que el seu cost 
econòmic se situï a prop de l’1% del PIB català.  

L’altra cara de l’accidentalitat és la vergonyosa situació que vivim respecte a les 
malalties professionals. No és concebible que la declaració de malalties professionals 



      

amb baixa hagi disminuït en paral·lel a la caiguda dels accidents, ja que, en el cas de 
les malalties, des de l’exposició als efectes, hi ha un període de latència d’anys, per la 
qual cosa no es pot manifestar un resultat tan evident de descens en un espai de 
temps tan curt després de l’exposició. Denunciem que, des que les mútues són les 
encarregades del registre i de la notificació, aquest descens s’ha intensificat. Per tant, 
considerem que existeix una estratègia interessada i compartida entre els empresaris i 
les mútues per derivar la despesa al sistema públic. Per tot això exigim a 
l’Administració sanitària i laboral que intensifiquin el seguiment i el control d’aquest 
registre.  

Tampoc és admissible que l’epidèmia de les persones exposades a l’amiant quedi 
silenciada en el dol de les famílies que perden els seus membres sense que hi hagi 
una compensació, un reconeixement, una acció col·lectiva i un treball seriós i en 
profunditat per posar límit a aquest problema de salut pública i tractar adequadament 
les víctimes. Perquè no és un fenomen aïllat, sinó el mateix que passa amb els 
càncers laborals o amb la sensibilització per exposició a productes químics, entre 
d’altres. Malgrat que des de Sanitat es reconeixen més de 12.000 morts anuals per 
càncers professionals, la falta de registre i coneixement exhaustius de les seves 
causes fa que la prevenció i la reducció d’aquest tipus de morbiditat sigui molt difícil.  

Per tot plegat, avui volem fer una reivindicació, tot denunciant la patronal com a 
responsable d’aquesta situació, preocupant pel que fa a la salut i la seguretat dels 
treballadors i treballadores, i reclamem enèrgicament a la Conselleria d’Empresa i 
Ocupació el lideratge necessari per complir amb mà ferma i decidida els programes 
que estan vigents. Així mateix, demanem que es comprometi amb nous projectes, amb 
l’augment dels recursos econòmics i humans destinats a la Inspecció de Treball per 
canviar la cultura preventiva arreu de Catalunya. 

PER UN 28 D’ABRIL AMB SINDICATS: GARANTIA DE FEINA 
MÉS SALUDABLE I SEGURA!  

 

 

Dia 28 d’abril, a les 12 del matí 

Assemblea conjunta de delegats i delegades de 

 CCOO i d’UGT al Centre Francesca Bonnemaison. 

Carrer Sant Pere Mes Baix, 7. Barcelona 

Amb la participació de Joan Carles Gallego i Josep Maria Álvarez, secretaris 
generals de CCOO de Catalunya i d’UGT de Catalunya.  


