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1. INTRODUCCIÓ
LA SALUT DE LES DONES
La salut de la població i la seva distribució entre grups socials té molt a veure amb els anomenats determinants
socials de la salut: la pobresa, l’atur, la precarietat laboral, les condicions d’habitatge, el medi ambient de barris i
de ciutats, i el nivell i la qualitat dels serveis socials condicionen la generació de desigualtats en la salut. A diferents
barris de la ciutat de Barcelona l’esperança de vida pot variar en 10 anys1. És per això que quan els determinants
socials empitjoren, tendeixen a augmentar també les desigualtats, sobretot entre els grups socials més desafavorits. Les desigualtats socials, perpetuades i accentuades per les polítiques neoliberals impulsades pels governs els
darrers anys, expliquen la generació i el manteniment d’aquestes desigualtats de salut entre barris. Dins d’aquests
determinants o factors socials l’impacte del gènere té un pes molt important. Aquests darrers anys, ja d’abans de
la crisi, les desigualtats socials han augmentat i, per tant, han augmentat també les diferències de salut entre les
diverses classes socials, i les dones, que estan en les situacions més vulnerables, es veuen molt afectades.
L’actual context econòmic, cap a una suposada recuperació pel camí del mateix sistema, té un impacte diferent
per a les dones que per als homes. El nombre de dones en la població inactiva creix respecte de l’any anterior i
això es deu, majoritàriament, al fet d’haver d’atendre necessitats de cura, criança i dependència. En canvi, la taxa
d’ocupació no augmenta i quan ho fa és per un tipus d’ocupació precària: amb contractes a temps parcial, temporals i jornades irregulars de conseqüències negatives en la qualitat de vida i la salut de les dones. Les dones tenim
cada vegada menys temps per guanyar el mateix, tenim menors ingressos per salari, un poder adquisitiu inferior,
ens promocionem menys a les empreses i ens costa molt assolir la paritat en àmbits masculinitzats i en llocs més
ben valorats. La bretxa, tant en els salaris com en les prestacions per atur o pensions, és cada vegada més gran2.
La precarietat laboral també alerta sobre l’augment generalitzat de la sinistralitat laboral, i, per això, des de CCOO
reclamen polítiques públiques en salut laboral i un major control de l’Administració sobre l’aplicació de les eines de
prevenció de riscos laborals a totes les empreses, exigint que es faci prevenció de qualitat. Quant a la salut laboral,
moltes vegades les diferències de gènere en la malaltia professional s’originen ja en la segregació horitzontal i vertical d’activitats i professions, però també com a resultat de la divisió sexual de l’ocupació i, malauradament, de la
precarització del treball de dones.
La violència masclista té unes dimensions alarmants en tots els àmbits, especialment en el cas dels assassinats. En
l’àmbit laboral les dones tenen diﬁcultats per fer visible l’assetjament sexual i per raó de sexe, i els pressupostos que
es dediquen a les polítiques públiques d’igualtat cada vegada són menors i insuﬁcients.
Els governs actuals han proclamat que havíem sortit de la crisi, i no és així. La crisi econòmica capitalista i patriarcal,
que ja fa 8 anys que dura i que a Europa ha estat especialment forta, especialment als països del sud, i les polítiques
que l’han acompanyat han sumit en la pobresa la majoria de persones i especialment les dones, i els han fet perdre

Tarafa, G., Borrell, C., Pasarín, M., “La salut a Barcelona 2014”. És el resultat de fer la comparació entre el barri de la Marina del Prat
Vermell (a Sants-Montjuïc), amb taxes de mortalitat prematura molt altes i on l’esperança de vida en néixer per a les dones és de només 63,2
anys i de 54,9 anys per als homes, amb el barri de les Tres Torres (a Sarrià), on hi ha una esperança de vida de 87,4 i 82,7 anys, per a dones i
homes respectivament.
2
“Prou desigualtats, bretxes i pobresa”. Informe del 8 de Març del 2016. Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya.
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molts drets, entre ells la salut. Ara veiem com s’agreuja la descomposició social a tot Europa i com se cerquen excuses per enfrenar les classes treballadores i no atacar les veritables causes polítiques d’aquesta. L’anomenada crisi
dels refugiats és una de les més sagnants. Les dones, juntament amb les persones joves i la població emigrant, la
que viu o ha de fugir de les guerres, són els grans perjudicats3. Hi ha grups de dones més vulnerables i això afecta
més la seva salut, com les dones que tenen diversitat funcional, d’opció sexual, d’ètnia i d’origen, o les treballadores
sexuals. Els serveis públics, que havien d’intentar pal·liar aquestes desigualats, no ho han fet i s’han retallat, o se
n’han anul·lat alguns drets, com l’assistència sanitària universal (si bé a Catalunya el Departament va dir que donaria
assistència a tothom, ho ha fet parcialment). Ara, amb nous actors polítics, hi pot haver l’oportunitat de fer noves
polítiques que, alhora que retornin drets, estimulin l’economia. El Govern de la Generalitat, ﬁns fa 2 mesos, no ha
parat d’eliminar recursos públics: els pressupostos destinats a sanitat s’han retallat i hem vist com l’activitat dels
centres d’atenció primària o la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública (XHUP) es traspassava a les clíniques o hospitals
privats gràcies a l’augment de la contractació d’aquests amb el Servei Català de la Salut, amb la qual cosa, mentre
es descapitalitzava la sanitat pública, aquest s’erigia en salvador de les clíniques privades. I el pas més greu ha
estat reduir , i ﬁns i tot eliminar, tots els centres completament públics, passant-los a la gestió privada (consorcis i
altres formes) o directament traspassant recursos, com són els casos de centres privats dins d’hospitals públics (cas
Barnaclínic i altres). Recordem que és on hi ha hagut gestió privada —que escapa de les normes i del control de
l’Administració pública i empitjora les condicions de treball— on ha sorgit la corrupció que ara constatem. En aquest
context, la Unió Europea, amb l’acord del Govern espanyol i els vots favorables de CiU, ha estat negociant el TTIP
(Acord transatlàntic de comerç i inversió), amb els Estats Units, per facilitar l’accés dels inversors privats als pressupostos públics, cosa que implica la privatització d’alguns d’aquests serveis. Els sistemes públics de salut europeus
seran un dels mercats que s’obriran a la participació d’empreses dels Estats Units.

2. LA SALUT ESPECÍFICA DE LES DONES I L’ATENCIÓ SANITÀRIA: DE QUÈ PARLEM?
2.1. Les desigualtats en salut. On som les dones? Alguns exemples
Malgrat les diﬁcultats que hi ha hagut històricament per estudiar les desigualtats en salut en general i les de gènere
en particular, ja hi ha alguns estudis que les recullen. Nosaltres hem agafat alguns exemples de diverses fonts.
Els trastorns de salut, el gènere, l’edat i la classe social
L’ESCA 2014 (Enquesta de salut de Catalunya) explora els problemes de salut crònics a partir d’una llista de 28 problemes de salut, que han estat seleccionats per l’alta prevalença que tenen en la població o bé perquè generen un
consum de recursos important. Els resultats mostren que:
El 75,1% de la població de 15 anys i més (el 70,3% dels homes i el 79,7% de les dones) pateix o ha patit algun dels
28 problemes de salut crònics de la llista.

Medicus Mundi Catalunya, Farmacèutics Mundi, Quepo i Greds-Emconet
http://www.elcritic.cat/blogs/lapitjorepidemia/2015/10/07/mines-violacions-contaminacio-i-exili-de-metges-laltra-cara-de-la-guerra/
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Principals trastorns crònics que pateix o ha patit la població de 15 anys i més (amb una prevalença per sobre del 10%) a partir
d’una llista de 28 trastorns crònics, per sexe. Catalunya, 2014

Pel que fa al nombre de trastorns, el 34,1% de la població adulta (el 26,4% dels homes i el 41,5% de les dones) pateix
o ha patit quatre trastorns crònics o més dels de la llista. Aquests són diferents per grup d’edat i per sexe. El mal
d’esquena lumbar o dorsal i el mal d’esquena cervical són els dos trastorns crònics més freqüents entre les dones de
15 a 44 anys, mentre que per als homes ho són les al·lèrgies i el mal d’esquena lumbar o dorsal. Entre la població de
45 a 64 anys, per als homes, els principals trastorns són el colesterol elevat i la hipertensió arterial, mentre que per
a les dones tornen a ser el mal d’esquena lumbar o dorsal i el mal d’esquena cervical. Entre les dones, a partir dels
65 anys els dos principals trastorns crònics són l’artrosi, l’artritis o el reumatisme i la hipertensió arterial. Entre els
homes de 65 a 74 anys els dos trastorns crònics principals són la hipertensió arterial i el colesterol elevat, mentre
que entre els de 75 anys i més ho són la hipertensió i les cataractes.
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Població general que pateix alguna malaltia o problema de salut crònic o de llarga durada, per grup d’edat i sexe. Catalunya,
2014

Segons les dades de l’ESCA el 38,0% de la població general pateix alguna malaltia o problema de salut crònic o de
llarga durada (el 34,9% dels homes i el 41,1% de les dones). El percentatge de població que pateix algun trastorn
crònic augmenta a mesura que els grups són de més edat, i passa del 14,6% en la població de 0 a 14 anys al 82,8%
en la població de 75 anys i més. El percentatge és superior en les dones en tots els grups d’edat, llevat del grup de
65 a 74 anys.

Població general que pateix alguna malaltia o problema de salut crònic o de llarga durada, per classe social i sexe, i per nivell
d’estudis i sexe. Catalunya, 2014

Els percentatges més elevats de població que pateix algun trastorn crònic es donen entre les persones amb estudis
primaris o sense estudis.
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2.2. La salut mental
Població de 15 anys i més amb risc de patir algun trastorn mental (Goldberg), per grup d’edat i sexe.

Font: Enquesta de salut de Catalunya 2014. Departament de Salut

Aquí podem veure com les dones tenen més risc de patir algun trastorn mental, en tots els grups d’edat.
Evolució de la taxa de mortalitat per suïcidi a Catalunya 2000-2013

Taxes estandaritzades per edat per 100.000 habitants, utilitzant com a població de referència la
població censal de Catalunya de 1991.
Font: Registre de mortalitat de Catalunya
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La mortalitat per suïcidi a Catalunya ha anat augmentant per a ambdós sexes. Tot i que la majoria de morts són
homes, els suïcidis de dones també van incrementar-se des del 2007.
Segons l’anàlisi del mateix registre que compara els anys anteriors a la crisi 2004-2007 amb els posteriors a la crisi
2011-2013, en els anys de la crisi el grup d’edat d’homes que més se suïcida és el de majors de 70 anys, però el que
pateix més increment és el dels homes d’entre 40 i 60 anys, que es correspon amb l’edat laboral. Les dones, tot i ser
menys clar, també presenten un increment en l’edat laboral.

2.3. El model d’atenció basat en l’atenció mèdica curativa i els medicaments
Població general que ha tingut algun problema de salut els darrers 15 dies i no ha demanat atenció mèdica, per classe social
i sexe, i per nivell d’estudis i sexe. Catalunya, 2014

La proporció de persones que no demanen atenció mèdica, malgrat que tenen un problema de salut es més elevada
entre les dones de les classes més desafavorides i entre les dones universitàries.
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Consum de medicaments els 2 dies anteriors a l’entrevista en la població de 15 anys i més, segons el tipus de medicament,
per sexe. Catalunya, 2014

Les dones consumeixen, en general, més medicaments. Els analgèsics (29,8%), els tranquil•litzants, sedants i antidepressius, i els medicaments per dormir (9,5%, 10,9% i 12,4%) i els medicaments contra els patiments físic i psíquic
són els més consumits. Cal obrir la reﬂexió, que ja existeix al moviment feminista i a altres moviments per a la salut,
per veure quines serien les veritables necessitats d’atenció de les malalties cròniques. Socialment la medicina curativa basada en una predominança dels medicaments és la solució correcta?
No podem, amb pocs exemples, fer una reﬂexió sobre el model sanitari, però sí que podem dir que, per diverses
raons, les dones o no accedeixen o no poden o no hi conﬁen tant. També cal evidenciar el pes, al nostre parer excessiu, dels medicaments per atendre problemàtiques de dolor i malestar.

2.4. Vacuna del virus del papil·loma humà. Un exemple de medicalització
Acaba d’estrenar-se un documental4 que tracta el tema de la vacuna des de diferents visions, amb l’objectiu
d’apropar la població al que fa temps s’està constatant i al qual, des de CCOO, hi hem donat suport.

4

SICOM, CAPS, Entrepobles. Papil·loma!! Les dones hem de decidir.
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El mes de setembre del 2012 va morir una nena de 13 anys a Astúries després de ser vacunada de la segona dosi
de la vacuna del papil·loma. Més tard, l’abril del 2013, un jutge va sentenciar per primera vegada que la mort va
ser “com a conseqüència d’una reacció a la vacuna del papil·loma”. Contràriament, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ni tan sols va incloure el cas en la llista d’efectes adversos de la vacuna. Aquest fet tan
desgraciat, en què s’acaba produint la mort absurda d’una nena per prevenir una hipotètica malaltia que, en cas
de produir-se, ho faria trenta anys després, revifa a Espanya les veus, cada vegada més nombroses, que demanen
una moratòria de la vacuna. Ja el 2007, abans que es prengués la decisió d’incloure la vacuna en el calendari infantil
per a les nenes, es va produir un moviment sense precedents, de més de 10.000 professionals de la salut i associacions cientíﬁques, amb el suport d’associacions civils, entre les quals CCOO, que van expressar el seu desacord
amb aquesta decisió. En el manifest “Razones para una moratoria en la aplicación de la vacuna del VPH en España”
s’argumentava aquest desacord per moltes raons: a Espanya, la freqüència i la mortalitat per càncer de coll d’úter
són baixes; la vacuna no és efectiva contra tots els serotips cancerígens, concretament, només contra el 16 i el 18,
que representen un 28% del total de les lesions precanceroses; es desconeix la immunitat que realment aporta (encara no se sap si faran falta dosis de record), ja que ens trobem davant una malaltia amb un llarg desenvolupament,
d’entre 20 i 30 anys, i suposa una despesa enorme si es compara amb altres mètodes, com la prova de Papanicolau,
que són molt més barats i han demostrat ser eﬁcients, a més de no tenir cap efecte advers. A més a més, sense la
contracepció de barrera hi havia risc de contraure altres malalties de transmissió sexual.
Al sindicat hem estat crítics amb la introducció de la vacuna contra el VPH, quan el Departament de Salut va començar a aplicar-la. Érem crítics perquè la consideràvem ineﬁcient, ineﬁcaç i perillosa. Tot i així, davant greus afectacions i morts, hi ha hagut nombroses denúncies i països on no s’administra per la sanitat pública. De fet, darrerament s’ha suspès al Japó i a la Índia, i a Uruguai el Ministeri de Salut Pública no la recomana. S’han creat fons de
compensació per a afectades als Estats Units, i a Alemanya i a França hi ha programes de compensació per a persones afectades per vacunes sistemàtiques5. A Espanya s’ha creat l’Associació d’Afectades per la Vacuna del Papil·loma
(AAVP), que també demana la paralització de la vacunació. Des de fa uns mesos hi ha una campanya promoguda
per aquesta associació i pel Dr. Carlos Álvarez-Dardet, catedràtic de salut publica, a través de la revista No, gracias
i la (AAVP), per la paralització i perquè s’obri un debat públic i transparent sobre aquesta vacuna. Hi ha hagut nombrosos casos amb efectes secundaris greus: l’AAVP té actualment registrades a la seva pàgina web, amb data 2015,
“42.635 reaccions adverses, 4.144 hospitalitzacions, 1.406 discapacitats i 242 morts a causa de l’administració de la
vacuna”6. Entre les morts, n’hi ha 3 de consignades a Espanya l’agost del 2014. També és important saber que lluny
d’acceptar moratòria, les nostres autoritats estan plantejant d’estendre l’administració a nenes més joves i a nens.

5
6

Noticias HPV: de suspensiones, demandas y compensaciones”. Revista MyS, núm.34-35, 2013.
www.inicio.aavp.es
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3. ELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS. DE LA DESHUMANITZACIÓ A LES POLÍTIQUES D’AUSTERITAT
I LA VIOLÈNCIA OBSTÈTRICA
La salut sexual i reproductiva és un aspecte molt important de la salut de les dones. És la petita diferència i les grans
conseqüències, a la qual nombroses teòriques del feminisme han fet referència. Des de CCOO, ja fa anys que denunciem la manca de polítiques de promoció de la salut o preventives i/o l’atenció sanitària que es dóna a Catalunya, i
les que tenen a veure amb els drets sexuals i reproductius són molt sensibles a les desigualtats socials i a la situació
de drets de les dones, desigualtats que si van començar en anys de creixement s’han aguditzat des del 2008.
A la manca de drets sexuals i reproductius que hi havia al ressorgiment del moviment feminista dels anys setanta
(contracepció, avortament), hi havia també una expropiació del dret de les dones a la seva maternitat des d’un
sentit ampli, que també tenia la seva vessant en l’atenció a l’embaràs i el part. Al començament dels vuitanta van
començar a sorgir moviments per demanar un part respectat, en què la dona pogués decidir on i com parir, i un part
més humanitzat, en què la medicació i les tècniques fossin aplicades on hi hagués un part amb diﬁcultats, però no
en un part natural, atès que el part és un procés ﬁsiològic i no una malaltia o una intervenció quirúrgica. Hi ha un
corrent per demanar que l’atenció del part a domicili sigui assumida per la sanitat pública, com ja passa a altres països europeus. Hi ha pressions que han portat a crear algun protocol de treball sobretot per a l’atenció natural al part
normal. Tot i els avenços en alguns centres, els avenços globals són pocs i més aviat hi ha un retrocés, que ha estat
també produït, en part, per les grans retallades en la sanitat pública. Hi ha aspectes també corporatius, que tenen
molts efectes sobre les professions feminitzades, com l’anul·lació per part de la universitat de la Unitat Docent de
Llevadores o de la prescripció d’infermeria. La medicalització i la tecniﬁcació de la contracepció, l’embaràs, el part,
el poc suport a la lactància i la menopausa, entre d’altres, han anat en augment. També s’han introduït les tècniques
de reproducció assistida, que, si bé són útils i s’han perfeccionat, no deixen d’exposar les persones a riscos dels
quals no sempre són prou conscients. D’altra banda, no són prou equitatives amb totes les parelles, ja que les dones
soles o les parelles lesbianes, els darrers anys, amb les retallades, han estat excloses de la reproducció assistida a la
sanitat pública catalana. Al mateix temps, no es fan polítiques per atacar les causes de problemes, com l’esterilitat.
Tampoc hi ha prou sensibilitat amb dones amb diversitat funcional, ja que la majoria de consultes ginecològiques i
sales de part no tenen instruments adaptats a les seves diﬁcultats.
El 2014 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va fer pública una declaració7 en la qual deﬁnia la situació de
l’atenció obstètrica: “A tot el món moltes dones pateixen un tracte irrespectuós i ofensiu en el part als centres de
salut que no solament viola el drets de les dones a l’atenció respectuosa, sinó que també amenaça els seus drets a
la vida, la salut, la integritat física i la no-discriminació”. En el document, l’OMS fa cinc blocs de recomanacions per
canviar aquesta realitat.

7

OMS. “Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud”, setembre del 2014.
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3.1. Drets reproductius. El paper de l’edat i la classe social
Les mares adolescents
Naixements a Catalunya de mares adolescents 2010-2014

Els embarassos d’adolescents s’han incrementat des dels anys vuitanta i també han augmentat els avortaments. A
partir del 2007, han començat a davallar, possiblement i, en part, per les incipients polítiques institucionals sobre la
prevenció d’embarassos i per la distribució més àmplia de la píndola de l’endemà. No pensem que hi ajudi tampoc
gaire la reforma, per a les dones de 16 a 18 anys, de la Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària
de l’embaràs, però el percentatge de naixements de mares adolescents és encara molt alt i caldrien esforços institucionals suplementaris. Contràriament hi ha programes que han disminuït recursos i que no arriben a tot arreu. No
hi ha polítiques institucionals que previnguin ni donin suport a les mares molt joves. Però més enllà de la prevenció
i de les noies que decideixen no tenir un ﬁll, preocupa el poc suport institucional que tenen aquestes noies, ja que
més enllà del suport que algunes poden tenir de la família, sabem que la seva situació —interrupció dels estudis,
diﬁcultats per treballar, diﬁcultats per estabilitzar relacions afectives…— és de poca maduresa personal i emocional.
També queda bastant clar que la decisió de tenir un ﬁll per part d’una mare jove és un fet en què la classe social té
un paper important. Aportem dades d’un estudi a Barcelona de l’Agència de Salut Pública que mostra una relació
entre embaràs adolescent i patró de riquesa dels barris.
Distribució de les interrupcions voluntàries de l’embaràs sobre el total d’embarassos en dones entre 15 i 19 anys per districtes. Barcelona 2014

Elaboració a partir de diverses fonts. Agència Salut Pública de Barcelona
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Distribució de la fecunditat en dones entre 15 i 19 anys, per barris, Barcelona 2014

Font: Elaboració a partir de diverses fonts. Servei de sistemes d’informació sanitària. Agència de Salut
Pública de Barcelona

Segons l’Agència de Salut Pública de Barcelona8 , la taxa d’embarassos en dones adolescents sembla mantenir-se
al voltant de 26 per 1.000 dones de 15 a 19 anys en els darrers 3 anys. Igualment, les interrupcions voluntàries de
l’embaràs i la fecunditat es mantenen sense grans variacions en els darrers 4 anys. Tot i que la majoria dels embarassos (73%) en aquesta edat acaben en una interrupció voluntària de l’embaràs, l’any 2013 es van produir 213
naixements de mares adolescents (taxa de fecunditat de 7 per 1.000 dones de 15 a 19 anys). La taxa de fecunditat i
de mares adolescents no es homogènia a la ciutat. Mostrant un patró lligat a la riquesa dels barris. Els barris de Nou
8

Agència de Salut Pública de Barcelona. “La salut a Barcelona 2014”.
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Barris, com Vallbona i Roquetes; el barri de Baró de Viver, a Sant Andreu; el barri de la Marina del Prat Vermell, al
districte de Sants-Montjuïc; el barri del Besòs i el Maresme, al districte de Sant Martí, i el del Raval, a Ciutat Vella,
són alguns dels barris que presenten una major freqüència de naixements en dones adolescents. Per país d’origen,
la taxa de fecunditat de les dones adolescents procedents de països desafavorits és entre 4 i 6 vegades més alta que
la de les dones autòctones, tot i la disminució dels darrers períodes.

3.2. La reforma de la Llei de salut sexual i reproductiva, l’estigmatització de les dones joves
Malgrat la important lluita en contra de la reforma de la Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, no es va poder evitar una reforma parcial que afecta la interrupció voluntària de l’embaràs de
les dones joves entre 16 i 18 anys, que han de tenir el consentiment familiar o de persona tutora, per poder avortar. Aquí exposem un treball realitzat a l’Estat espanyol per ACAI, què és una associació de clíniques privades que
realitza avortaments a l’Estat, avortaments que la majoria dels casos són concertats per les administracions. L’ACAI
realitza estudis periòdics sobre les dones que van a les seves clíniques i pot donar nocions sobre l’abast de les dones
afectades.

Gener-setembre 2014. Dones ateses. Clíniques ACAI. Estat espanyol

Les persones autores de l’estudi plantegen que la xifra de dones joves de 16 a 17 anys és de 913 dones i correspon a
un 3,60% dels casos, i és una xifra similar a la dels anteriors estudis realitzats per la mateixa entitat. De totes aquestes dones joves solament n’hi va haver 113, un 0,4% del total de dones, que no van informar les seves famílies i/o
tutors o tutores.
Encara que l’abast sigui petit, les diﬁcultats amb què es poden trobar noies que per diverses raons no conﬁen en les
seves famílies, i encara que la llei preveu que en alguns casos poden tenir autorització judicial, faran que el desconeixement, la por, els terminis, etc., puguin portar-les a situacions límit.
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3.3. L’atenció al part
Una de les coses que sorprèn més quant als parts és el fet que hi ha un excessiu nombre de parts per cesària, segons
els paràmetres de l’Organització Mundial de la Salut, que diu que no hi ha justiﬁcació per a taxes superiors al 1015%. A Catalunya, superem amb escreix aquestes dades i, malgrat la denúncia de diverses organitzacions de dones9,
les secretaries de la dona de CCOO i diversos professionals, des de fa anys, els percentatges continuen creixent.
Algunes intervencions rutinàries que es consideraven normals com ara l’episiotomia sembla que estan disminuint,
segons l’avaluació que n’ha fet el Departament de Salut. 10
Evolució dels parts per cesària, en percentatge:

Si mirem com es distribueixen els tipus de part segons la titularitat de l’hospital, podem veure que és a la sanitat
privada on hi ha més cesàries.
Tipus de part segons la titularitat de l’hospital:

Aquí podem constatar que hi ha unes taxes de cesàries molt elevades als hospitals públics, però és als centres privats on hi ha encara un increment més elevat.
Incloem el mapa de les taxes de cesàries del 2012, publicat pel Ministeri de Sanitat, on es poden percebre les diferències entre comunitats autònomes.
9
10

Titania, Dona llum, El Parto es Nuestro, Migjorn
R. Escuriet et al., Avaluació del projecte d’implantació de bones pràctiques en l’atenció al part normal. Departament de Salut, 2013.
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Les dades del País Basc són les úniques que guarden relació amb les recomanacions de l’OMS.

3.4. L’embaràs
Les condicions socials de l’embaràs es reﬂecteixen en l’embaràs. Tot i que les causes poden ser múltiples, el pes de
les condicions econòmiques, de treball, de situació de les dones a la llar, sobretot, de dones de classe treballadora
fan que els resultats no siguin òptims.
Evolució de la prematuritat, en percentatge:

Elaboració pròpia amb dades del Departament de Salut
Evolució del pes baix en néixer, en percentatge:

Elaboració pròpia amb dades del Departament de Salut

16

INFORME: LA SALUT DE LES DONES

2016

Com podem veure en l’evolució de la prematuritat i el baix pes en néixer, la situació no és conjuntural, els mals resultats són constants i van créixer en èpoques de bonança econòmica, però també de gran segregació social, amb
ritmes de treball alts, i d’altres exigències per a les dones, amb doble presència en el mercat laboral i a les llars.
Nadons de baix pes en funció de l’edat de la mare:

Elaboració pròpia amb dades del Departament de Salut

Aquí també volem constar que si bé el retard en l’edat de la maternitat pot ser una de les causes de les diﬁcultats en
l’embaràs, no té tot el pes, ja que el 2014 són les noies adolescents i les joves les que tenen pitjors resultats.

4. ELS SERVEIS SANITARIS I LA DETECCIÓ I ATENCIÓ I RECUPERACIÓ DE DONES EN SITUACIÓ DE
VIOLÈNCIA MASCLISTA
La preocupació de les secretaries de les dones de CCOO11, pel paper del sistema sanitari català, per fer que la
violència masclista (que es dóna en tots els àmbits, tant els laborals com en la parella i en altres espais socials) fos
considerada un problema de salut pública no és una cosa nova. Des de ﬁnals dels anys noranta va ser una preocupació i un motiu de reivindicació, en molts dels àmbits en els quals érem presents i així ho vam reﬂectir col•laborant
amb organitzacions del moviment feminista, en actes de sensibilització, fent demandes de formació continuada,
elaborant de protocols i demanant recursos per als professionals sanitaris als centres, a l’Institut Català de la Salut i
al Departament de Salut, ja que el sistema sanitari és una de les potes importants sobre les quals s’han de suportar
tot tipus de circuits.
Formalment, els serveis sanitaris formen part de la majoria de circuits territorials, i es coordinen amb la resta
d’agents que intervenen en la detecció i l’atenció i la recuperació, però, quina és la realitat d’aquest treball?
Sabem que hi ha professionals compromesos, que treballen des de fa temps. Volem destacar el treball del Grup Violència de Gènere i Atenció Primària de Salut de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC)12,
que des de fa anys agrupa professionals que reﬂexionen i actuen. Però quina és la feina que fa l’Administració sanitària?
11
12

CCOO de Catalunya, Secretaria de la Dona, Informe del 28 de Maig i Informe del 25 de Novembre (2010-2015).
Baby, Pilar, “Presente continuo. Violencia de género en la consulta”. Revista Mujeres y Salud, núm. 38.
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Hi ha un compromís assolit a través del Pla de salut de Catalunya 2011-2015. D’altra banda, el programa recull la
implantació progressiva del Sistema d’Informació i Registre en Violència Masclista (SIRVM) als centres del Sistema
Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).
Des del 2010, a partir de la Instrucció 8/2010, d’1 de desembre, el Sistema d’Informació i Registre en Violència Masclista (SIRVM) s’hauria d’haver començat a desplegar, però en aquest moment encara es desconeix si s’ha endegat i
en quina situació de desplegament es troba.
La informació és la que hi ha des d’altres punts d’atenció del circuit com els SIAD municipals, el PIAD a Barcelona,
però no sabem quin paper han tingut els serveis sanitaris.
En les dades de l’Enquesta de salut a Catalunya no hi consten la inclusió de preguntes sobre violència masclista.
L’Informe de salut de Catalunya no recull les dades d’atenció per aquest motiu a Catalunya.
Si no es dóna visibilitat a la detecció a l’atenció (atenció primària, especialitzada i urgències), si no hi ha avaluació
sobre el funcionament dels circuit en l’àmbit sanitari, l’atenció que es dóna és com si no existís.

5. LA RESPOSTA DE LA CIUTADANIA
Les polítiques del Govern, però, no es fan sense contestació. Han sorgit lluites de moviments socials arreu de Catalunya que s’han oposat a nombrosos projectes del Departament de Salut, avalats pel Govern de CiU, lluites com la
Marea i plataformes com les de Lleida, Osona, Tarragona, Girona, l’Hospitalet, el Baix Llobregat, el Maresme o les de
diversos barris i centres de Barcelona. Les lluites es multipliquen i en aquest moment s’ha format la Marea Blanca
de Catalunya. A les plataformes territorials cal afegir-hi les de persones afectades per diferents patologies i que no
reben la resposta adequada de les administracions, com les de les persones afectades per l’ICAM o les de les afectades d’hepatitis C, entre d’altres. CCOO hem estat presents en la majoria d’aquestes lluites i les secretaries de la dona
de CCOO ens hem incorporat a la Marea Blanca a través de la Xarxa de Dones per la Salut. També hi ha hagut una
resposta de l’electorat, els partits dels governs espanyol i català han deixat de tenir el pes tan gran que tenien i hi ha
l’oportunitat de fer polítiques diferents que ja es comencen a veure en alguns municipis. La pressió d’organitzacions
com la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCat) o Jo Sí Sanitat Universal i altres organitzacions socials i partits polítics van aconseguir pressionar el Parlament perquè aprovés una resolució que ha donat
lloc a una nova instrucció del Departament de Salut, que es va publicar l’agost del 2015. També ha calgut pressionar
i donar eines perquè es retornés a l’accés universal de la targeta sanitària. Tot i així cal encara pressionar perquè la
universalitat sigui una realitat, perquè el Reial decret espanyol, 16/2012, encara està vigent.
En aquest context surten noves lluites a causa de la poca resposta de l’Estat a les demandes de la població. Algunes
d’aquestes lluites tenen força ressò i són d’àmbit estatal, per exemple la de les persones afectades per l’hepatitis
C; d’altres són d’àmbit català, com la de les famílies de nenes afectades pel papil·loma, i algunes altres són majoritàriament de dones, com la de les afectades per les resolucions de l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques)
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i l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social). Exemples d’aquestes lluites de dones són la PAICAM, dones afectades per un conjunt de malalties entre elles la ﬁbromiàlgia i la fatiga crònica, o la SQM, afectades per la síndrome
d’electrosensibilitat; totes aquestes malalties són invisibles, però no les deixen treballar, i malgrat tenir la baixa del
metge de capçalera, l’ICAM no la respecta i tampoc no poden accedir a incapacitats permanents, amb la consegüent
pèrdua de salaris.

6. DONES, SALUT I TREBALL
6.1. Els convenis col·lectius
Les dades que presentem a continuació són el resultat d’un estudi fet, des de la Secretaria de la Dona de CCOO de
Catalunya, dels convenis sectorials que estaven vigents el 31 de gener del 2015, segons dades facilitades pel Departament de Negociació Col·lectiva de Comissions.
S’han estudiat 276 convenis sectorials, dels quals 124 tenen afectació estatal, 54 a Catalunya, 42 a la província de
Barcelona, 15 a la província de Girona, 16 a la província de Lleida i 25 a la província de Tarragona.
Dels 276 convenis analitzats, un 42% inclouen mesures relacionades amb la salut de les dones a la feina.

Aquestes mesures estan gairebé sempre relacionades amb la protecció a la dona durant l’embaràs i la lactància, la
majoria de les vegades recullen aquests drets de la llei d’igualtat i de la llei de prevenció de riscos laborals.
Són, de moment, casos molt excepcionals els convenis que fan referència a la incorporació de la perspectiva de
gènere en la prevenció a l’empresa, que tinguin en compte les diferències de sexe i les desigualtats de gènere en la
política i l’acció de la prevenció.
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6.2. L’impacte de les condicions de treball sobre la salut
L’impacte de les condicions de treball sobre la salut de les persones treballadores es quantiﬁca a partir de dos indicadors fonamentals:
– Accidents de treball, en jornada o in itinere.
– Malalties professionals.
6.2.1. Accidents de treball
A Catalunya durant l’any 2015 s’han produït 225.529 accidents de treball, tenint en compte el conjunt dels accidents:
amb baixa, sense baixa i in itinere, aquesta és una xifra en valor absoluts i sensiblement superior a la de l’any passat.
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D’aquest total, és a dir, dels 225.529 accidents de treball comunicats a Catalunya el 2015, la distribució és la següent:
• 81.916 han tingut lloc dins de la jornada de treball i han estat baixa.
• 127.577 han tingut lloc també durant la jornada laboral i no han estat baixa.
• 16.036 han succeït anant a la feina o tornant-ne (in itinere).
• 90 d’aquests accidents han estat mortals (6 més que l’any anterior).
En comparació amb l’any 2014, hem calculat la variació, que ascendeix a un total del 3,28% del nombre total, però si
ho valorem per tipus d’accidents, veiem que els que produeixen una baixa i els in itinere augmenten prop del 6%, els
greus i mortals són els que més ho fan (8,42% i 21,05%, respectivament) juntament amb els in itinere lleus (+7,23%).
Aquest fet és del tot signiﬁcatiu, tenint en compte que la tendència ﬁns al 2009 era la contrària, moment en què
va començar a anar a la baixa la dada de sinistralitat dels accidents de treball amb baixa i durant la jornada laboral.
Comparant el 2014 i el 2015, fent, alhora, una desagregació per sexes, per veure com es manté la tendència que els
homes pateixen més accidents de treball que les dones, observem que aquest any s’ha incrementat en un 7,22% en
el cas dels homes i en un 3,56% en el cas de les dones, en variació sobre el total.

Si mirem per tipus d’accidents, tret del cas dels mortals en les dones, veiem que els accidents greus en el cas de les
dones sí que augmenten respecte de l’any anterior, fet que considerem signiﬁcatiu: entre les dones augmenten un
20% respecte de l’any passat i entre els homes un 6,21%.
Del conjunt de la sinistralitat que s’ha produït durant la jornada laboral a Catalunya el 2015, van ser 81.916 els accidents en jornada declarats, el 32% corresponen a les dones (percentatge similar al de l’any 2014). Aquesta dada té
a veure amb la presència de les dones al mercat de treball i com l’organització del treball les situa a les empreses.
Si mirem l’evolució de la taxa d’ocupació femenina a Catalunya observem com ha fet una baixada important del
2008 ﬁns al 2013 (tot el període de la crisi).
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L’altre element per explicar la sinistralitat en les dones té a veure amb el tipus de condicions de treball i el tipus de
tasques que realitzen homes i dones, ja que es generen exposicions a riscos laborals diferents que tenen a veure
amb el tipus de tasca, i també amb la forma en què s’organitza el treball a les empreses.

AT: Accident de Treball

Així, si analitzem les dades de sinistralitat per sector d’activitat i sexe veiem que en el cas de les dones hi ha hagut
un augment en el sector de l’agricultura, ramaderia i pesca i al sector de serveis.
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Si observem la variació dels accidents en jornada de treball amb baixa, per sector d’activitat i sexe, veiem que en
el cas de les dones, augmenta ﬁns al mateix nivell del total en els accidents mortals (133,33%), però també en els
greus (20%).
Aquí ho veiem a la taula comparativa de la variació acumulada del 2014-2015 entre homes i dones, observem que
en els homes augmenten a tots els sectors, en canvi en les dones, a l’agricultura i als serveis.

Si revisem el comportament total per activitat econòmica, veiem que serveis i indústria són els sectors on més accidentalitat presenten les dones.
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AT: Accident de Treball

AT: Accident de Treball

Mirant l’evolució de la sinistralitat entre homes i dones, en tots els sectors principals d’activitat, veiem que presenten una variació més elevada en la incidència els homes, respecte de l’any anterior, que les dones.
Tot i que aquest 2015 s’ha produït un canvi en la tendència respecte a l’any anterior, en el qual la incidència era
major en les dones respecte dels homes. Hi ha un augment d’accidents mortals en dones, que han passat de 3 el
2014 a 7 el 2015, l’augment és signiﬁcatiu en el sector de la indústria. Hem de fer, però, una puntualització, i és
que cal tenir present que s’imputa aquesta mortalitat femenina a les 7 dones que van morir a l’accident de l’avió de
Germanwings.

A tall de conclusió podem dir que les dones acumulen el 32% de la sinistralitat laboral.
Que aquest any s’ha incrementat al sector de serveis i a l’agricultura, ramaderia i pesca.
Que pel que fa als percentatges d’increment de la variació acumulada 2014-2015 és destacable
l’augment dels AT mortals en dones, d’un 133,33% (3-7), tot i que la causa en el 100% dels casos és
l’accident de l’avió, en el cas dels homes aquest increment és més moderat, del 14,81%. En canvi sí
que és remarcable l’augment de la sinistralitat greu entre les dones (+20%), és el segon indicador
més elevat.
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6.2.2. Malalties professionals
D’acord amb la informació proporcionada a través del CEPROSS (Comunicació de Malalties Professionals de la Seguretat Social) i PANOTRATTS (Comunicació de Patologies no Traumàtiques causades pel Treball), com es pot veure
en la taula següent, a Catalunya, durant l’any 2015, s’han produït 4.301 malalties causades pel treball, 3.316 expedients de malalties professionals i 985 expedients de patologies no traumàtiques causades o agreujades pel treball,
distribuïdes de la manera següent:

Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social

L’any 2015 es va trencar la tendència de la comunicació de més malalties professionals en dones que en homes; el
mateix va passar amb els accidents de treball, que n’hi va haver més en homes que en dones.
Aquest fet reﬂecteix la segregació del treball per gènere i, per tant, trobem la seva explicació en l’exposició a condicions de treball diferents.

Per a Catalunya només disposem de les PANOTRATSS comunicades, per tant faltaria saber els expedients que ﬁnalment s’han tancat com
a malaltia comuna o com a malaltia professional (MP).

13

25

INFORME: LA SALUT DE LES DONES

2016

Tot i aquesta tendència a l’alça de la comunicació de les malalties, cal destacar la dimensió de gènere a l’hora
d’emmalaltir, reconèixer i notiﬁcar el dany laboral, ja que és destacable que, aquest any, pugi la comunicació de MP
més en homes que en dones, un 5,45% en el cas dels homes i només un 0,52% en el cas de les dones.
Per grup de malalties i sexe
Cal destacar la diferent incidència que tenen les malalties dels grups 3 i 4 entre homes i dones, conseqüència dels
diferents sectors on treballen els uns i les altres. Així en el grup 3, agents biològics, es veu el pes dels comunicats
amb baixa que tenen les dones, un 7,20%, per només un 2,13% dels homes. Aquesta diferència, a l’inrevés, però
menys pronunciada també la podem veure en el grup 1, agents químics, i el grup 4, inhalació de substàncies, on els
comunicats en homes són superiors que en dones.
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Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social

Malauradament, no disposem de les dades per agent causant a Catalunya, però ens poden orientar per les que es
donen per a l’Estat espanyol. Així, dins del grup 2, el de les malalties causades per agents físics, la gran majoria,
un 90%, són provocades per postures forçades i moviments repetitius, que provoquen lesions com ara tendinitis
o malalties per pressió dels nervis com la síndrome del túnel carpià. Aquestes suposen un mínim increment respecte de l’any 2014, seguides a molta distància per les hipoacúsies (pèrdua de l’audició) causades per soroll, amb
un 4,97%, que suposa un increment respecte de l’any 2014 del 8,17%, i dels nòduls vocals causats pels esforços
mantinguts de la veu, amb un 3,26%, que disminueixen lleugerament respecte de l’any 2014.
Per la seva especial morbiditat, cal assenyalar que la majoria de les malalties declarades en el grup 6, agents cancerígens, són causades per l’amiant, 8 amb baixa (89%), i 11 sense baixa (78,57%) durant el 2015, a Espanya. Respecte
de l’any 2014, les malalties d’aquest grup s’han reduït a la meitat (–53%). Cal remarcar que l’exposició a l’amiant disposa d’uns protocols especíﬁcs preexposició i postexposició que faciliten la demostració de la relació causa- efecte.
A ﬁnals de l’any 2011, des de CCOO, conscients de la importància de la lluita contra el càncer laboral vam iniciar la
campanya “Càncer zero”. 14

14

http://www.cancerceroeneltrabajo.ccoo.es/cancercero/Portada
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Per sectors i sexe
Cal tenir present que les dades són per a l’Estat espanyol, però ens poden orientar sobre el que ha passat a Catalunya. Per branques d’activitat, en xifres absolutes, el major nombre de malalties amb baixa laboral en homes es dóna
en el sector de la fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, seguit de la indústria de l’alimentació, de
la fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip i de la construcció especialitzada, igual que l’any
2014.
En el cas de les dones, les activitats en les quals es comunica el major nombre de malalties professionals són en les
activitats sanitàries, el comerç al detall i els serveis a ediﬁcis i activitats de jardineria, aquestes últimes, l’any 2015,
han substituït la indústria de l’alimentació.
D’aquestes activitats, les malalties comunicades més freqüentment van ser del colze i avantbraç (epicondilitis i epitrocleïtis), canell i mà (tendinitis i tenosinovitis), lesions nervioses per compressió, que pertanyen al grup 2 (agents
físics), excepte en les activitats sanitàries que són provocades per malalties infeccioses i estan dins del grup 3 (agents
biològics).
La variacions de l’índex d’incidència15, durant els anys 2014 i 2015 no apunten una tendència clara, però l’any 2015,
amb un 120,47, ha augmentat respecte de l’any 2014 (112,10), i ha estat superior al d’anys anteriors, excepte al de
l’any 2011.
La major incidència de malalties professionals es registra entre els treballadors de la indústria manufacturera.
L’índex d’incidència registrat, el 2015, en aquesta activitat econòmica va ser de 395,51 casos per cada 100.000 treballadors, seguit de les indústries extractives (283,98). A continuació, encara que a gran distància dels anteriors, se
situen altres serveis (161,75), la construcció (153,57) i el subministrament d’aigua, activitats de sanejament, gestió
de residus i descontaminació (136,30). Les activitats administratives i serveis auxiliars se situen al voltant de la mitjana, i la resta de les activitats econòmiques no arriben a la mitjana estatal.
6.2.3. La subdeclaració del dany laboral
La subdeclaració de malalties professionals és reconeguda de forma generalitzada al nostre país. La classiﬁcació
d’un procés com a malaltia comuna o com a malaltia professional té importants implicacions sobre les repercussions econòmiques, laborals i socials i sobre els drets que té un treballador en un i altre cas; sobre qui s’ocupa de la
cobertura sanitària o com es ﬁnança la prestació i altres implicacions lligades al grau de responsabilitat de l’empresa
en el desenvolupament de la patologia i en la gestió de riscos laborals. Aquest fenomen també té una dimensió de
gènere important, perquè bona part del dany professional que no es declara correspon a les dones.
Fa uns quants dies que CCOO de Catalunya hem ﬁnalitzat un estudi de l’estimació de les malalties relacionades amb
el treball a Catalunya, el qual està disponible al nostre web16. D’aquesta estimació, n’hem obtingut dades tan relle-

15
16

Nre. de MP per cada 100.000 treballadors i treballadores.

http://www.ccoo.cat/salutlaboral/noticia/200219/situacio-i-impacte-de-la-declaracio-de-les-malalties-relacionades-amb-el-treball-a-catalunya#.VxzehzCLTIU
(notícia).
http://gestio.ccoo.cat/pdf_documents/salutlaboral/28_abril_2016/INFORME_ESTIMACIO_MMPP_I_CO.STOS_CATALUNYA_2015.pdf (informe).

28

INFORME: LA SALUT DE LES DONES

2016

vants com que el 2015, a Catalunya, es van produir 13.800 nous casos de malalties derivades del treball. Aquests
casos estan distribuïts segons el tipus de malaltia, tal com es detalla a la taula, i queda palès que el percentatge de
malalties més important en relació amb el treball és, sense cap mena de dubte, la malaltia osteomuscular, a la qual
segueixen les malalties de la pell:
Estimació de la incidència de la malaltia relacionada amb el treball a Catalunya el 2015

Destaca signiﬁcativament el cas dels tumors malignes laborals estimats (903), davant les comunicacions de malalties professionals realitzades l’any passat derivades de l’exposició a agents carcinògens, que ha estat només d’1 cas.
Aquest exemple dóna la idea del gravíssim subregistre que existeix quant al càncer laboral al nostre país.
La magnitud d’aquesta dada contrasta amb les estadístiques oﬁcials de comunicacions de malalties professionals
relacionades en apartats anteriors. L’any 2015 van ser 3.316 malalties professionals declarades, que suposen una
infradeclaració d’un 76%.
Si comparem aquesta dada amb les d’altres comunitats autònomes que tenen un índex d’incidència de comunicació
de malalties professionals més elevada, veiem que els mecanismes i els procediments d’actuació per a la declaració
i la notiﬁcació de la patologia laboral que es facin a les comunitats autònomes són imprescindibles:
Percentatge del subregistre a Catalunya i comparació amb altres comunitats autònomes el 2015

Comunitats autònomes amb major índex d’incidència de malalties professionals
registrades de manera continuada els darrers anys.
1
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6.2.4. La incapacitat temporal per contingència comuna a Catalunya
La incapacitat temporal a Catalunya també és una font d’informació molt útil per explicar la salut de la població
treballadora, perquè ja hem vist que hi ha una part molt important del dany laboral que no es declara.
Malauradament no disposem de les dades del 2015, perquè l’Administració i l’ICAM encara no les han posat a disposició de la ciutadania.
Analitzarem, doncs, les dades disponibles, ja que la incapacitat temporal a Catalunya manté una evolució molt estable, és a dir, que té un patró de comportament molt previsible. Aproximadament per cada 3 milions de treballadors
i treballadores es produeixen a l’any menys d’1.000.000 d’episodis d’incapacitat temporal per contingència comuna.
Així, els darrers temps i dins d’aquesta norma, la incapacitat temporal per contingències comunes ha ﬂuctuat en
relació amb les taxes d’atur al nostre país (és a dir, el denominador de nombre d’aﬁliats i aﬁliades actius de mitjana
d’aquell any).
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Com s’observa a la taula, la incidència de la ITCC s’està recuperant, perquè estan augmentant el nombre d’aﬁliats i
aﬁliades actius.
Però la dada que volem ressaltar és el tipus de diagnòstics que són baixa a Catalunya, on veiem una segregació per
gènere i trobem la seva explicació en el fet que són causes que tenen a veure amb la divisió sexual del treball i que
la seva declaració com a professional no es fa de manera sistemàtica per part de les mútues.

Així, els diagnòstics de malalties respiratòries infeccioses i parasitàries són malalties estacionals que afecten igual
homes i dones.
Però les altres causes principals tenen molt a veure amb possibles exposicions laborals i estar dins d’aquest subregistre, que hem estimat de la següent manera:
– Malaltia del sistema osteomuscular.
– Malaltia mental i del comportament.
Aquest tipus de malaltia és multicausal i més prevalent en dones (i amb una sospita important de relació amb les
condicions de treball), i, a sobre, té l’agreujant que per demostrar el seu origen professional cal iniciar un procediment judicial, fet que amb les retallades de sous, la por de perdre la feina i les taxes judicials ha disminuït encara
més en els darrers anys.
De manera global, podem dir que resulta preocupant que hagi baixat, en general, la comunicació de la malaltia professional i que hagi pujat la declaració de la ITCC a Catalunya.
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7. CONCLUSIONS
1. Els partits polítics que estan governant han proclamat que havíem sortit de la crisi, i la realitat és una altra. La
crisi econòmica, capitalista i patriarcal que ja fa 8 anys que dura, i que a Europa ha estat especialment forta als
països del sud, i les polítiques que l’han acompanyada han sumit en la pobresa i han violentat drets fonamentals
i de ciutadania, entre ells el de la salut, la majoria de persones i especialment les dones. Creix la taxa d’inactivitat
per a les dones, la parcialitat segueix tenint rostre de dona i l’ocupació que es crea és precària. L’atur baixa per als
homes i no per a les dones respecte al 2015 i se situa en un 16,5% i en un 19,1%, respectivament. La bretxa en la
cobertura de l’’atur també és important: la taxa de protecció per a les dones és 6 punts inferior. 1 de cada 3 homes
té protecció, però en les dones és 1 de cada 4. Ha tornat a augmentar la bretxa salarial entre homes i dones. Les
diferències salarials entre dones i homes existeixen en totes les edats i augmenten amb el temps. La reforma laboral
(Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral) ha empitjorat el
treball assalariat.
2. Ara veiem com s’agreuja la descomposició social a tot Europa i com es busquen excuses per enfrontar les classes
treballadores i no atacar les veritables causes polítiques d’aquesta. La pitjor causa de malaltia i mort és l’increment
de desigualtats.
3. Augmenta el nombre de dones que cobren pensions contributives però constatem l’’augment de la bretxa en
les prestacions econòmiques: els homes cobren, de mitjana, el doble que les dones. La pobresa continua sent una
realitat insostenible en la nostra societat i que afecta moltes persones, sobretot les dones i la gent jove. El 2014
observem que la taxa de risc de pobresa és la més elevada en la sèrie 2008-2014, essent per a les dones del 21,6%
i per als homes del 20,2%. És a dir que, aproximadament, 1 de cada 5 persones està en situació de risc de pobresa.
En el cas del col·lectiu jove, de menys de 18 anys, el percentatge de risc de pobresa és del 29,9%.
4. Les polítiques públiques són els instruments per aconseguir una societat més justa i igualitària. I dintre d’aquestes
polítiques, els pressupostos anuals són l’element que ens permet dirigir els recursos allà on cal corregir les desigualtats socials, especialment les de gènere. Les incipients polítiques sobre gènere i salut —on hi eren— han disminuït
o s’han eliminat. L’Institut Català de les Dones ha sofert una retallada pressupostària del 36,9% en només 7 anys. La
urgència social ha obligat a destinar més recursos per esmorteir els efectes de la recessió econòmica sobre les dones, però encara queden sense cobrir moltes necessitats. S’han retallat dràsticament les polítiques de sensibilització
de gènere; per tant, s’ha deixat d’actuar sobre una de les principals causes de la desigualtat i del sexisme: la cultural. No disposem d’un programa pressupostari ambiciós i especíﬁc per garantir la igualtat de gènere en l’àmbit del
treball. S’han retallat quasi 165 milions en protecció social des del 2008: menys recursos per lluitar contra l’exclusió
social de les dones.
La salut i l’atenció sanitària també tenen biaix de gènere i de classe social, i així es conclou de les dades de diferents enquestes de Catalunya. Hi ha grups de dones més vulnerables i això afecta més la seva salut, com les dones
amb diversitat funcional, d’opció sexual, d’ètnia i d’origen, o les treballadores sexuals. Els serveis públics que havien d’intentar pal·liar aquestes desigualtats no ho han fet i s’han retallat o anul·lat drets fonamentals, entre ells,
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l’assistència sanitària universal (Reial decret llei, 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del sistema nacional de salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions), amb la consegüent
resposta de la ciutadania a la Marea Blanca de Catalunya, que acull moviments socials, plataformes ciutadanes
i professionals, arreu del territori i que lluiten per una sanitat pública universal i de qualitat. El Govern català va
promoure la Instrucció 10/2012, de 30 d’agost, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut als
ciutadans i ciutadanes estrangers empadronats a Catalunya que no tenen la condició d’assegurats o beneﬁciaris del
Sistema Nacional de Salut, fet que millorava la seva situació, però no els garantia tots els drets.
5. El Govern de la Generalitat no ha parat d’eliminar recursos públics. Els pressupostos destinats a la sanitat es
retallaven i vèiem com la manca d’activitat als centres d’atenció primària o la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública
(XHUP) es traspassava a les clíniques i als hospitals privats gràcies a l’augment de la contractació d’aquests amb el
Servei Català de la Salut. Això descapitalitza la sanitat pública. I el pas més greu és augmentar aquesta pràctica, i si
cal eliminar tots els centres completament públics, passant-los a la gestió privada.
6. L’anomenada crisi dels refugiats és un dels problemes de desatenció de les persones a la Unió Europea més sagnants actualment i que creen més malalties i morts. Més de 3.000 persones han mort al Mediterrani el 2015. Les
dones, juntament amb les persones joves i la població emigrant, la que viu o ha de fugir de les guerres, estan sent
les grans perjudicades.
7. Existeixen diferències. El 75,1% de la població de 15 anys i més (el 70,3% dels homes i el 79,7% de les dones)
pateix o ha patit algun dels 28 problemes de salut crònics, i els principals trastorns són diferents segons el sexe. Els
percentatges més elevats de població que pateix algun trastorn crònic es donen entre les persones amb estudis
primaris o sense estudis.
8. La proporció de persones que no demanen atenció mèdica, malgrat que tenen un problema de salut, és més elevada entre les dones de les classes més desafavorides i entre les dones universitàries. Les dones consumeixen, en
general, més medicaments. Els analgèsics (29,8%), els tranquil·litzants sedants, els antidepressius i els medicaments
per dormir (9,5%, 10,9% i 12,4%, respectivament), i els medicaments contra els patiments físic i psíquic són els més
consumits. Això ens porta a reﬂexionar sobre si el model d’atenció en malestar i malalties cròniques que reben és
el més adequat.
9. No hi ha prou prevenció d’embarassos no desitjats. La retallada per a menors de la llei de salut sexual i reproductiva no hi ajuda gaire. No hi ha polítiques institucionals que previnguin ni donin suport a les mares molt joves.
Però més enllà de la prevenció i de les noies que decideixen no tenir un ﬁll, preocupa el poc suport institucional que
tenen aquestes noies, que, més enllà del suport que algunes poden tenir de la família, sabem que la seva situació
—interrupció dels estudis, diﬁcultats per treballar i per estabilitzar relacions afectives— és de poca maduresa personal i emocional. També queda bastant clar que la decisió de tenir un ﬁll per part d’una mare jove és un fet en què
la classe social té un paper destacat. Així mateix s’ha de realitzar contracepció alhora que prevenim les malalties de
transmissió sexual.
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10. Cal millorar el suport en l’atenció a l’embaràs, al part i a la lactància a tot el territori. Les polítiques han de ser
transversals. Cal millorar el part respectat i disminuir intervencions innecessàries, com l’alt nombre de cesàries.
11. Cal eliminar del calendari vacunal la vacuna del papil·loma humà, perquè és innecessària i perillosa. Cal millorar
la prevenció de malalties de transmissió sexual, fent que la contracepció i la prevenció estiguin integrades (contracepció de barrera).
12. També hi ha un impacte diferent segons el gènere quant a la salut laboral.
13. De moment són casos molt excepcionals els convenis que fan referència a la incorporació de la perspectiva de
gènere en la prevenció de l’empresa, tenint en compte les diferències de sexe i les desigualtats de gènere en la política i l’acció de la prevenció. La majoria tenen a veure amb la protecció de la maternitat.
14. Els accidents greus en el cas de les dones sí que augmenten respecte a l’any anterior, fet que considerem signiﬁcatiu: les dones augmenten un 20% respecte a l’any passat i els homes, un 6,21%.
15. Cal destacar la diferent incidència que tenen les malalties dels grups 3 i 4 entre homes i dones, conseqüència
dels diferents sectors on treballen els uns i les altres.
Així, en el grup 3, d’agents biològics, es veu el pes dels comunicats amb baixa que tenen les dones, amb un
7,20%, per només un 2,13% del dels homes. Les dones tenen més incidència en les “Activitats sanitàries”, el
“Comerç al detall” i els “Serveis a ediﬁcis i activitats de jardineria”. Aquestes últimes, l’any 2015, han substituït
la “Indústria de l’alimentació”.
En el grup 1, d’agents químics, i en el grup 4, d’inhalació de substàncies, els comunicats en homes són superiors
que en dones. El sector de la “Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs”, seguit de la “Indústria
de l’alimentació”, de la “Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip” i de la “Construcció
especialitzada”, igual que l’any 2014, són els que acumulen més incidència d’homes.
16. Podem dir que hi ha una tendència a la no-declaració de les malalties professionals i, en el cas de les dones, pel
tipus de diagnòstics que més s’infradeclaren, sospitem que hi ha un major subregistre.
17. En termes general, podem dir que resulta preocupant que hagi baixat, en general, la comunicació de la malaltia
professional i que hagi pujat la declaració de la ITCC a Catalunya.
18. Les mesures de conciliació estan recollides en quasi la totalitat dels convenis sectorials.
19. Augmenta la presència de mesures per prevenir i combatre l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
en els convenis col·lectius. S’incrementa també la presència de mesures de protecció dins de les empreses a les
dones que pateixen la violència en l’àmbit de la parella.
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8. PROPOSTES D’ACCIÓ
Aquest 28 de maig CCOO exigim:
– La retirada de la reforma laboral (Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral).
– Que el Govern de la Generalitat desenvolupi la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, i desplegui plenament la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, amb recursos humans i econòmics suﬁcients.
– Les polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere i la incentivació de les empreses petites i mitjanes per negociar i dur a terme mesures i plans d’igualtat. La dotació a la Inspecció de Treball de personal
format i especialitzat en gènere que pugui actuar d’oﬁci per detectar i identiﬁcar discriminacions laborals,
sobretot en professions feminitzades.
– La recuperació de l’assistència sanitària universal com a prestació pública gratuïta i de qualitat, sense exclusions.
Cal retornar a un model de sanitat pública universal com a dret de ciutadania, davant d’un altre en què el dret
depèn de la condició d’assegurat. Cal la retirada del Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents
per garantir la sostenibilitat del sistema nacional de salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions.
– Estem en contra de totes les polítiques que estan eliminant la gratuïtat i l’accés per a tothom a la sanitat i per
a tots els seus serveis, introduint o incrementant el copagament en algunes prestacions.
– La creació d’un sistema integral a Catalunya, on els serveis sanitaris tinguin un paper fonamental, fent xarxa
amb els recursos i els serveis locals i comarcals, de protecció, suport i seguiment a les dones que pateixen
violència masclista per part de parelles o exparelles, sense que l’absència de la denúncia sigui un pretext per
actuar des dels serveis públics.
– El registre i l’avaluació del treball realitzat per a l’aplicació del Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut i els serveis sanitaris a Catalunya.
– Les conseqüències que la crisi està tenint sobre la salut de les persones porten a pensar que la sortida d’aquesta
no ha de ser només econòmica, sinó que calen uns serveis pú¬blics adreçats a les necessitats de les persones.
En aquest sentit, cal posar en marxa mecanismes per fer efectiu el dret a un habitatge adequat, incloent tant
instruments per ajudar a fer front al pagament del cost de l’habitatge de famílies amb problemes econòmics
greus com una política de promoció d’habitatge social i ajudes al lloguer, a més de respondre a les veritables
necessitats en qüestió de salut i salut mental que es pale¬sen a conseqüència dels problemes d’allotjament.
– El reforç màxim dels mecanismes de suport mèdic i psicològic a les famílies i persones sotmeses a les conseqüències de la crisi, i l’establiment d’un pla especial en salut mental per superar el dèﬁcit històric.
– L’aplicació de la durada i la prestació màxima del permís de paternitat que recull la Llei 3/2007 i la dotació de
partides pressupostàries.
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– La realització de polítiques per posar ﬁ a les desigualtats de gènere i de classe social en la salut i l’atenció
sanitària, i l’eliminació de la reforma de la Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de
l’embaràs, per a les noies de 16 a 18 anys.
– El desplegament i el desenvolupament de la Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària
de l’embaràs:
– La determinació de quin és el sistema global pel qual les dones podran accedir a una interrupció voluntària
de l’embaràs a Catalunya: accessible, gratuïta i amb totes les garanties de seguretat, qualitat i conﬁdencialitat.
– La presència de centres acreditats per tot el territori català per realitzar una interrupció voluntària de
l’embaràs, siguin ASSIR, hospitals o clíniques privades, i la regulació de l’objecció de consciència de tal manera que no afecti les necessitats de les dones.
– La planiﬁcació per incloure els mètodes anticonceptius a la cartera de serveis de la xarxa pública, com
marca la llei, potenciant la contracepció de barrera.
– La planiﬁcació del programa d’educació afectiva i sexual dins de l’ensenyament obligatori.
– Per reduir la medicalització, la promoció de la capacitat de les dones usuàries en les seves autocures,
partint de la informació i la formació necessàries, de conﬁar en els seus propis recursos i de compartir coresponsabilitat en els processos. I, per fer-ho, no s’han de reduir drets. En l’atenció s’han de potenciar ﬁgures
com personal de psicologia, mediació sociocultural i treball social.
– És urgent la reducció del nombre de cesàries i el foment, en general, de l’aplicació a tots els hospitals de
Catalunya de l’estratègia d’atenció al part normal.
– El compromís i el treball perquè la salut de les dones sigui una prioritat en la negociació col•lectiva, tenint
en compte les diferències de sexe i les desigualtats de gènere en la política i l’acció de la prevenció.
– Per tal de reduir la sinistralitat laboral, cal l’impuls per acordar polítiques actives de prevenció de riscos laborals amb dimensió de gènere i que, tal com recull la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, es garanteixi
que les avaluacions de riscos laborals i els plans de prevenció prevegin la dimensió de gènere en totes les
seves disciplines, tant en les metodologies com en la fase de disseny i d’aplicació de mesures preventives,
per poder intervenir i garantir la seguretat i la salut de les dones al seu lloc de treball.
– També cal l’elaboració d’un pacte per la visualització del dany laboral, per tal de reconèixer el conjunt de
les patologies d’origen laboral i permetre, així, el reconeixement dels drets individuals i col·lectius fent més
i millor prevenció a les empreses.
– La millora del model d’atenció i la recuperació de perﬁls professionals d’atenció eliminats, com el retorn de
competències a la infermeria, eliminant el decret de prescripció d’infermeria, que ha introduït el Partit Popular.
L’augment de professionals de serveis socials, de psicologia i de mediació sociocultural.
– La urgent adopció d’un pla de seguretat i d’atenció digna per a les persones desplaçades, refugiades i demandants d’asil seguint les recomanacions de les Nacions Unides.
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