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AGRESSIONS A TREBALLADORES I TREBALLADORS 
DE LES RESIDÈNCIES DE GENT GRAN DE L’ICASS 

 
Modificació del Protocol d’intervenció davant situacions potencialment conflictives a les 

Residències de Gent Gran i de Discapacitats. 
 

 
Després de molts mesos, el Departament ha modificat el protocol d’agressions als centres tal com havíem 
demanat CCOO. I l’ICASS s’ha compromès a fer-ne difusió i que s’apliqui a tots els centres. ICASS no 
seguia el protocol, aprovat el 2009 i, a petició de CCOO s’ha dut a terme tant  la modificació del protocol 
com el seguiment pels centres de treball.  
 
Aquest protocol d’agressions contempla que a cada centre ha d’haver un grup d’estudi de les 
agressions, plantejant les actuacions que es puguin aplicar tant a l’usuari/a que agredeix com al 
treballador/a agredit/da. 
 
Tot i que a cap centre està constituït aquet grup, fet que hem denunciat des de CCOO, el protocol que 
només era d’aplicació al personal d’atenció directa, ara ho és també d’aplicació a tot el personal del 
centre. 
 
Des de CCOO us recordem que cada agressió que es produeixi s’ha de notificar al SPRL com a accident 
laboral, i també al superior directe del centre ja que s’ha d’estudiar dins el grup de treball de cada centre. 
 
El protocol, que ha d’estar a les plantes assistides, té uns annexes que defineixen que és una agressió i 
també els mecanismes per evitar algunes de les d’agressions més freqüents a l’àmbit residencial. 
 

Les agressions d’un usuari/a a un treballador/a de les nostres RGG, tingui o no malaltia mental, no 
són part de la nostra professió. 

 
Per a qualsevol consulta us podeu dirigir als delegat/des de Prevenció de CCOO a l’ICASS: 
 
Barcelona: Jesús Aneas janeas@sindicat.ccoo.cat 
 Montse Tarrés tarresmontse@hotmail.com 
Girona: César Hergueta chergueta@sindicat.ccoo.cat 
Tarragona: Aleix Gual agual@sindicat.ccoo.cat 
Lleida: Francisca Martinez paqui_58_5@hotmail.com  
 M. José Vilalta raquelxip@yahoo.es                  

 
CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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