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Amb sindicats, el treball és més saludable i segur
Aquest 28 d’abril, CCOO i UGT, amb el lema “Amb sindicats, el treball és més saludable i se-
gur”, volem expressar la nostra veu col·lectiva sobre la necessitat de protegir i promoure la salut i 
la seguretat dels treballadors i treballadores com un dret i un mitjà per aconseguir el treball digne 
per a tothom.

És una jornada commemorativa, en què el nostre principal objectiu és recordar totes i cadascuna 
de les persones que han estat víctimes de danys a la salut com a conseqüència del treball, així com 
els seus familiars i companys. També és, però, una jornada reivindicativa per defensar i exigir con-
dicions de treball saludables i per denunciar que les retallades pressupostàries i els atacs als drets 
laborals comportaran greus conseqüències a tots els nivells i sobre els treballadors i treballadores, 
i que, sens dubte, afectaran la salut de les persones. A Catalunya, es produeixen 600 accidents la-
borals diaris. L’any 2012, van morir 89 treballadors i treballadores com a conseqüència d’accidents 
laborals (67, durant la jornada de treball, i 22, in itinere), i el que és més greu: persisteix el subre-
gistre de malalties professionals, ja que s’estima que només es declaren entre el 15% i el 20% de 
les que es produeixen.

La crisi i les mesures preses per aturar-la han trastocat el model de relacions laborals. La refor-
ma incrementa tant la capacitat de prescindir de treballadors i treballadores com les causes per 
acomiadar i abaratir costos. L’ocupació és molt més precària (per treball precari entenem totes les 
possibles formes d’inseguretat, no-garantia, flexibilitat, treballs incerts…). 

Les organitzacions sindicals més representatives hem alertat que la temporalitat i la precarietat 
estan directament relacionades amb la sinistralitat laboral, ja que som coneixedors que aquestes 
condicions de treball són un aspecte essencial que provoca, de manera directa, danys en la salut 
dels treballadors i treballadores, i que s’han d’evitar per poder aconseguir-ne la prevenció.

En aquests moments la patronal ha instal·lat la idea que els treballadors i treballadores són la cau-
sa de la manca de competitivitat de les empreses i que hi ha un alt frau en l’accés a la incapacitat 
temporal (diuen que el principal problema és l’absentisme laboral). Promou, així, que des del Go-
vern s’articulin polítiques que posen l’accent en el control i la retallada de drets, i no en la millora de 
l’assistència sanitària i la millora de les condicions de treball per fer avançar la salut de la població 
treballadora com a element clau de qualitat i productivitat. D’altra banda, contradictòriament, no 
s’atenen els costos derivats de les contingències que, sent professionals, són traslladades com a 
comunes al sistema públic de salut, de manera que el cost l’assumim entre tots, i no suposen cap 
intervenció sobre les condicions de treball, que són l’origen dels danys.

La situació actual està generant l’efecte pervers de potenciar que les persones vagin a la feina tot i 
no estar en condicions de salut òptimes (fenomen que es coneix com a presentisme laboral).

Tot això per la por de perdre la feina, de ser acomiadats o de la persecució i la fiscalització que em-
presaris i mútues fan dels processos de baixa mèdica, tal com permet la nostra legislació.

Aquesta situació pot empitjorar si s’aprova el projecte de reial decret d’incapacitat temporal, que 
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suposaria, novament, un atac contra els drets laborals i socials dels treballadors i treballadores. Es 
tracta d’una reforma ideològica, basada en criteris merament econòmics que atempten contra la 
salut dels ciutadans i ciutadanes per la minva de drets i la manca de garanties per al treballador, ja 
que les mútues podran donar l’alta mèdica, davant del silenci administratiu del metge del sistema 
sanitari.

La forma de fer i de governar que estem patint, ens fa denunciar, aquest 28 d’abril, les conseqüèn-
cies que la pràctica d’aquest model econòmic té sobre la salut dels treballadors i treballadores i la 
salut pública en general.

Aquestes polítiques públiques actuals, sota el paraigua de l’austeritat, pretenen arrabassar-nos els 
drets que els treballadors i treballadores hem aconseguit després de molts anys de lluita, i no ho 
podem consentir.

Instem el Govern de Madrid que concreti les línies de treball que ha de preveure l’Estratègia espan-
yola per al període 2013-2017. També reclamem al Govern de la Generalitat que iniciï els treballs 
per debatre l’Estratègia catalana de seguretat i salut. Les estratègies han estat, clarament, uns 
factors importants que han possibilitat la reducció de la sinistralitat i han impulsat la prevenció, 
especialment, en petites i mitjanes empreses durant el període de vigència. La salut de la població 
treballadora no es pot improvisar, i les conseqüències d’aquesta manca de polítiques són molt im-
portants, ja que a mitjà i a llarg termini suposen un augment considerable de la sinistralitat laboral 
i més patiment per a les persones treballadores i les seves famílies, a més d’un considerable aug-
ment dels costos en matèria de prestacions d’incapacitat, invalidesa, viduïtat i orfandat.

Que no es promogui la prevenció del conjunt de les condicions de treball que generen multitud de 
danys a la salut (musculoesquelètics, salut mental, hipersensibilitats, càncer…) i que no s’hi inter-
vingui per evitar-ho suposa l’aparició de moltes malalties que, de ben segur, es podrien evitar.

El Govern hauria de considerar la prevenció de riscos laborals com un principi de qualitat i com-
petitivitat de les empreses, posant en valor la inversió en aquests temes i no plantejant polítiques 
d’ajustament que comprometin la salut i la seguretat dels treballadors i treballadores.

Des de la UGT i CCOO, apostem per una sortida de la crisi més solidària, equitativa, justa i que 
garanteixi una adequada protecció social, amb una fiscalitat progressiva i amb reformes en els sis-
temes productius que apostin per la qualitat i el valor afegit del factor humà.

29 D’ABRIL, 12:30, PLAÇA SANT JAUME: LLIURAMENT 
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