
 

28 d’abril. Jornada internacional per la seguretat i la salut en el treball 

TREBALLEM PER VIURE, NO PER MORIR NI EMMALALTIR  
 

 

 

Per expressar les nostres reivindicacions et convoquem el proper  

28 d’abril, a les 11.30 h, al Parc de la Nova Icària1

Enguany, davant la mort i la pèrdua de salut a la feina reivindicarem la vida i la salut plantant un arbre, i també 
comptarem amb les intervencions de: 

                 Josep Maria Álvarez, secretari general d’UGT de Catalunya 

                 Llorenç Serrano, secretari de salut, ambient i treball de CCOO de Catalunya 

 

 

Aquest 28 d’abril, CCOO i UGT recordem totes les víctimes a la feina, ens solidaritzem amb elles i amb les seves 
famílies i reafirmem el nostre compromís en la lluita per a unes millors condicions de treball i per la defensa de la salut 
laboral en tots els centres de treball per a tots i totes els treballadors i treballadores, temporals i fixos, nacionals i 
estrangers, homes i dones, joves i grans, de la petita i la gran empresa, de l’empresa principal i de la subcontractada... 
perquè la salut i la seguretat al treball és un dret per al conjunt de la població treballadora, i no admet excepcions ni 
exclusions.          

La tendència dels últims anys, confirmada el 2007, de disminució dels accidents laborals, i més concretament dels 
mortals, si bé és positiva, no pot ocultar el drama que comporta perdre la vida tractant de guanyar-se el pa per a un 
mateix o per a la seva família. L’altra cara d’aquest problema, la menys visible, és la de les malalties professionals. Les 
expectatives que van suscitar el canvi normatiu de 2006 s’han vist frustrades per una mala praxis de les mútues, que 
durant l’any 2007 se n’han declarat moltes menys que en anys anteriors. Aquesta situació és greu ja que partíem d’una 
infradeclaració important. A Catalunya, a proposta de les organitzacions sindicals, s’ha posat en marxa un procediment 
perquè els metges i les metgesses del sistema públic de salut puguin declarar la sospita d’una contingència professional. 
Però malauradament encara queda pendent que els professionals i les professionals del sistema públic de salut la 
coneguin. 

Enguany finalitza el Pla de Govern per la prevenció dels riscos laborals 2005-2008. Caldrà una avaluació en profunditat 
per conèixer el seu desenvolupament, ja que algunes mesures acordades queden pendents. També enguany serà un 
any important perquè s’ha d’acordar un nou pla de govern per al període 2009-2012, que haurà de donar resposta a 
temes que encara queden pendents, com són la protecció a les víctimes, el suport a la declaració de les malalties 
professionals i l’impuls de les actuacions de vigilància i control a partir del traspàs de la Inspecció de Treball. Així mateix, 
el nou pla haurà de preveure les mesures autonòmiques acordades en l’Estratègia espanyola de salut i seguretat 2007-
2012, que inclou tot un seguit de polítiques i accions destinades a millorar les condicions de treball i a reduir de manera 

                                                 

1 Per arribar al Parc de Nova Icària ho pots fer amb la línia groga del metro (la IV), o bé els autobusos 14, 26, 36, 41, 71 
o 92. 



significativa els danys d’origen laboral. Els sindicats estem plenament compromesos amb tots dos plans i no estalviarem 
esforços per a la seva plena aplicació. Volem emfatitzar la necessitat del desenvolupament a Catalunya de la figura dels 
agents de prevenció per la petita empresa a fi de desenvolupar instruments que ens permetin avançar en la prevenció en 
el conjunt de les empreses i per al conjunt de la població treballadora. 

Enguany també volem emfatitzar el tema dels riscos psicosocials. Avui, aquests riscos constitueixen un dels problemes 
més importants, tant pel nombre de treballadors i de treballadores afectats, com per la diversitat de sectors i empreses 
en els quals es manifesten. Paradoxalment, des del punt de vista preventiu, romanen invisibles i inabordats. Al no 
avaluar-se ni reconèixer-se no es prevenen, i la situació s’agreuja perquè als problemes descrits s’afegeixen noves 
realitats laborals en forma d’assetjament i violència en el treball.  

Commemorant el 28 d’abril, UGT i CCOO volem posar de manifest que la situació continua sent inacceptable. Emplacem 
a empresaris, administracions públiques, mútues i serveis de prevenció perquè abordin aquesta problemàtica de manera 
immediata i rigorosa.  

Per això, amb motiu del 28 d’abril, CCOO i UGT ens proposem: 

  Continuar treballant per assolir que el descens dels accidents de treball sigui una via sense retorn, fins a 
aconseguir l’objectiu de zero morts per accidents a la feina.  

  Denunciar qualsevol pràctica que eviti la declaració i el reconeixement de les malalties professionals i lluitar contra 
les causes que les provoquen.  

  Reivindicar la necessitat urgent d’avaluar i prevenir els riscos psicosocials actuant sobre les causes estructurals o 
organitzatives que els provoquen i que tant sofriment causen als treballadors i les treballadores.  

 Reformar les mútues per fer-les més eficaces i sensibles en l’atenció a la salut i la seguretat dels treballadors i les 
treballadores. 

 

Abril, 2008 


