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CCOO de Catalunya, amb motiu del Dia  internacional d’acció per a  la salut de  les dones, volem donar  la 
nostra visió sobre  l’estat de  les polítiques de salut envers  les dones en el nostre país. Aquest  informe no 
pretén  donar  una  visió  exhaustiva  de  totes  les  polítiques  sinó  solament  d’algunes  que  trobem  prou 
representatives. 

 

LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓ  EECCOONNÒÒMMIICCAA  II  LLEESS  PPOOLLÍÍTTIIQQUUEESS  DDEE  SSAALLUUTT  

El principi de  la nova etapa política a  la Generalitat de Catalunya, protagonitzada pel Govern Tripartit, va 
coincidir amb el període de desenvolupament econòmic general, que es va sumar a la clara voluntat política 
d’eixugar  el  dèficit històric del  Servei  Català de  la  Salut,  adequant  el nivell  de  finançament dels  serveis 
sanitaris a les necessitats reals, així com recuperar el nivell d’inversió tant en accions de manteniment com 
d’obra nova, i que tot plegat es va concretar en increments acumulats de finançament de més del 40% en el 
conjunt dels primers exercicis pressupostaris, així com en el pla d’inversions d’equipaments “Horitzó 2012”. 

Malauradament, aquest nivell de  finançament no  s’ha mantingut a partir de 2009, passant d’increments 
anuals del 16% dels últims exercicis a  increments  inferiors al 5%,  i amb el “retorn” a pràctiques antigues 
com  ara  “maquillar”  algunes  partides  pressupostàries,  sabent  d’antuvi  que  el  pressupost  presentat  era 
clarament irreal. Cosa que ens portarà a una situació de dèficit. 

Certament estem davant una  situació econòmica difícil,  i  les possibles alternatives a aquesta  situació no 
haurien  de  passar  per  cap  tipus  de  retallada  en  les  prestacions,  ni  cap  proposta  de  copagament  de  la 
ciutadania en el moment de l’ús dels serveis sanitaris. Precisament perquè en els períodes de crisi és quan 
s’incrementa la necessitat dels serveis, i perquè la situació econòmica dels treballadors i treballadores està 
en pitjors condicions (atur, precarietat laboral, congelació salarial). 

Així doncs, és en aquests moments que, des de  les  instàncies polítiques  i  les  responsabilitats de  gestió, 
s’han  de  plantejar mesures  imaginatives  i  valentes  per  tal  de mantenir  les  prestacions  i  optimitzar  els 
recursos  que  es  tenen.  En  tot  cas,  fent  ajustar  preus  a  la  indústria  del  sector  (tant  d’utillatge  com  de 
medicaments)  i  implantant  mètodes  de  gestió  dels  recursos,  cercant  major  eficiència  (compra 
centralitzada),  optimitzant  la  capacitat  de  resolució  de  cada  nivell  assistencial  (derivació  justificada), 
prescrivint genèrics (llistat positiu de medicaments), rebaixant burocràcia (canviant protocols de control de 
la IT), etc. 

El manteniment dels pilars del benestar, si no és possible la seva millora, ha de ser la proposta a defensar 
per part de tota la ciutadania, precisament com a coixí davant la situació de crisi. 

 

EELL  MMOODDEELL  DDEE  SSAALLUUTT  PPÚÚBBLLIICCAA  II  AATTEENNCCIIÓÓ  SSAANNIITTÀÀRRIIAA  

A  l’octubre de 2009 va ser aprovada  la Llei de salut pública pel Parlament de Catalunya. En  l’apartat de 
salut  laboral,  fa constar  l’atenció especial que es necessita per a persones amb risc de patir desigualtats, 
com ara les dones que poden tenir riscos específics associats.  

L’eina de govern que planteja la Llei de salut pública per aplicar les seves activitats de forma efectiva és el 
Pla  interdepartamental  de  salut  pública,  i  aquest  pla,  aprovat  pel  Parlament,  “ha  de  desenvolupar 
iniciatives destinades a afavorir  la promoció específica de  la salut de  les dones, d’acord amb els plans de 
polítiques per a  les dones aprovats pel Govern”. En aquest sentit,  i pel que toca al Departament de Salut, 
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s’haurà d’integrar, entre d’altres actuacions, el Pla director d’atenció maternoinfantil  i atenció a  la  salut 
sexual i reproductiva, així com les propostes dels diferents departaments de la Generalitat. 

La participació dels agents socials en aquest Pla de salut pública, segons la mateixa llei, ha de ser garantida 
igual  que  la  dels  agents  econòmics,  societats  científiques,  corporacions  professionals,  administracions  i 
societat civil en general, mitjançant els òrgans de participació que garanteix  la mateixa  llei, així com els ja 
existents en el CatSalut. 

Aprofitant aquesta nova  llei, hauríem d’intentar desplaçar  la  centralitat de  l’atenció  sanitària de  l’actual 
model, massa medicalitzat  i molt centrat en  l’atenció a  la malaltia, cap a un model més preventiu  i més 
centrat en l’atenció a la persona i les circumstàncies i l’ambient que l’envolten. 

 

EELL  MMOODDEELL  MMÈÈDDIICC  II  LLAA  DDEESSPPEESSAA  FFAARRMMAACCÈÈUUTTIICCAA  

Algunes teories defensen que una de les mostres de la crisi social que vivim és la que fa referència a la crisi 
de  la medicina científica, que ha passat de tenir com a objectiu  inicial contribuir al benestar general de  la 
població de  la forma més eficaç  i  innòcua, a promoure una societat medicalitzada que s’estén més enllà  i 
tendeix a imposar la seva lògica a l’individu. S’inventen malalties per després poder medicalitzar‐les: grip A 
(vacuna), disfunció sexual  (Viagra), menopausa  (tractament hormonal substitutiu). Es creen medicaments  
preventius per a malalties que  ja es tracten de  forma més barata  i eficaç  i amb menys riscos  (vacuna del 
papil∙loma humà). Els preus abusius de molts medicaments fan que no estiguin a l’abast de la majoria de la 
població  de  molts  països  en  vies  de  desenvolupament  o,  en  països  com  el  nostre,  el  cofinançament 
representa una càrrega important per a les persones i un alt cost sobre el conjunt de la despesa en salut o 
sobre els pressupostos generals. També podem veure com es minimitza o, fins hi tot, s’elimina la recerca de 
malalties marginades.  

Tot el  sistema de patents  i preus abusius ha estat una constant de  lluita de molts països, però el poder 
polític  i  econòmic  de  les  grans  companyies,  protegides  per  acords  internacionals,  entre  ells  els  de 
l’Organització Mundial del Comerç (OMC) de 1994, ho fa molt difícil. Cal una regulació urgent que canviï les 
prioritats i que situï la centralitat en la utilitat cap a les persones i no en els beneficis.  

Hi ha una intervenció excessiva en els processos de salut i malaltia pel que fa referència a les dones, com és 
el cas del part, que ha estat envaït per  la tecnologia  i  la medicalització, produint processos contradictoris 
com un descens de la mortalitat de les mares i els nadons, però un augment de patologies derivades. 

 

DDIIFFEERRÈÈNNCCIIEESS  DDEE  GGÈÈNNEERREE  EENN  LLAA  SSAALLUUTT..  LLAA  SSAALLUUTT  DDEE  LLEESS  DDOONNEESS  

Les diferències biològiques de dones  i homes han estat sempre  l’argument per explicar  les diferències en 
salut, basades fonamentalment en la reproducció, i també per explicar les desigualtats que es consideraven 
naturals. Difícilment aquestes diferències biològiques s’han tingut en compte per explicar per què hi havia 
més  incidència de determinades malalties en dones que en homes,  i encara menys  s’han  considerat  les 
diferències psicològiques  i socials, conseqüència dels estatus  i rols d’unes  i altres en aquesta societat. En 
aquesta línia tampoc s’han tingut en compte la diversitat sexual i les diverses identitats, fet que suposa una 
major vulnerabilitat de tots els col∙lectius de lesbianes, gays, transexuals i bisexuals (LGTB). 
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Quan  observem  aquestes  diferències  podem  veure  que  moltes  vegades  són  l’expressió  de  situacions 
desiguals que han creat una posició més desfavorable per a  les dones. Hem emmalaltit per situacions de 
desigualtat social i psicològica:  

‐ No reconeixement de drets, especialment els sexuals i reproductius.  

‐ No poder prendre decisions sobre aspectes de la seva vida. 

‐ Responsabilitat, a cops exclusiva, sobre la cura de persones amb situacions de dependència.  

‐ Promoció  d’un  model  de  cos  en  els  mitjans  de  comunicació  per  reforçar  la  necessitat  de 
desenvolupar  l’expansió  d’una  indústria  alimentària,  cosmètica,  plàstica,  que  està  molt  lluny 
d’impulsar un cos saludable.  

‐ Ignorades  en  la majoria  d’investigacions  com  a  cos  específic  (la majoria  d’investigacions  s’han 
realitzat en cossos d’home). 

‐ Poca receptivitat en les consultes i, com a conseqüència, hem estat mal diagnosticades, poc ateses i 
molt medicalitzades per problemes que podrien requerir altres tipus d’atenció.  

‐ La diversitat de les dones (família, treball, estatus social...) fa que algunes es trobin en situacions de 
més vulnerabilitat. 

‐ La combinació de factors sanitaris i socials fa que la qualitat de vida de les dones sigui inferior; les 
desigualtats en  l’accés a  la  informació,  l’atenció  i  les pràctiques sanitàries augmenten encara més 
els riscos per a la salut de les dones.  

En aquest  informe només abordarem algun d’aquests problemes. Tot  i que no parlarem dels càncers que 
afecten especialment  les dones, volem constatar que, si bé s’ha avançat en  la detecció precoç  i/o en un 
diagnòstic més  ràpid,  i  unes  actuacions més  àgils  quan  són  coneguts,  no  hi  ha  actuacions  envers  les 
possibles  causes que els provoquen, no hi ha  recerca  suficient  i  independent  sobre  les possibles  causes 
ambientals, ni una veritable actuació per eliminar o evitar exposicions en causes més conegudes –excepte 
quan  tenen  a  veure  amb  comportaments  individuals  com  el  tabaquisme.  Esperem  que  amb  el 
desenvolupament de la nova Llei de salut pública es pugui millorar.  

En parlar de salut reproductiva,  tampoc  fem referència a  l’increment del nombre de nounats  i nounades 
prematurs o amb baix pes, i la relació que això té amb les condicions de vida i treball de les mares. 

Cada cop més hem de considerar el context mundial tot i que, encara que les situacions de dones i homes 
són molt diverses i estan molt marcades pels països de residència, hi ha unes tendències similars envers les 
situacions de les dones a tot arreu, tot i les importants desigualtats quantitatives i qualitatives. 

Volem remarcar 10 problemes que l’Organització Mundial de la Salut va remarcar el febrer de 2009 com a 
rellevants en el context mundial: 

• Encara que el tabaquisme està més estès entre els homes, es dóna un creixement molt ràpid del 
tabaquisme entre les dones joves dels països desenvolupats. 

• El percentatge de la infecció de VIH és més alta en homes, amb l’excepció de l’Àfrica subsahariana. 
En les dones està augmentant en tots els continents. 
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• Entre el 15% i el 71% de dones han patit violència física o sexual infligida per les seves parelles en 
algun moment de  les  seves vides,  i això afecta  totes  les classes  socials,  i  té greus conseqüències 
sobre la salut. 

• Alguns estudis mostren que fins a una cinquena part de dones han patit abusos abans dels 15 anys. 

• Encara que els matrimonis de nenes estan en descens, es calcula que en els propers 10 anys 100 
milions de dones es  casaran abans dels 18 anys,  les  joves molts  cops desconeixen moltes  coses 
sobre sexualitat i sobre malalties de transmissió sexual. 

• Cada any 14 milions d’adolescents es converteixen en mares. 

• Diàriament 1.600 dones  i més de 10.000 nounats  i nounades moren de malalties que es poden 
prevenir. 

• L’exposició a contaminants químics a causa de  la combustió de  les cuines en els països en vies de 
desenvolupament provoca malalties i es considera que causa la mortalitat de mig milió de persones 
per malalties respiratòries. També pot ser la causa de baix pes en néixer i de mort intrauterina. 

• Les dones que disposen d’ingressos propis poden prevenir millor malalties com el paludisme, en 
estar en disposició d’adquirir mesures de protecció. 

• La discapacitat visual és significativament més alta en la dona que en l’home en totes les edats i en 
tots els llocs del món, i aquestes tenen menys possibilitat d’accés als tractament de les malalties. 

 

EELL  PPLLAA  DDEE  SSAALLUUTT,,  DDIIFFEERRÈÈNNCCIIEESS  II  DDEESSIIGGUUAALLTTAATTSS  

Malgrat els avenços amb  la desagregació de dades  i amb  l’anàlisi que  té en compte els diferents  factors 
específics envers l’atenció a les dones, el Pla de salut de Catalunya en l’horitzó 2010 segueix sense abordar 
la  salut  sexual  i  reproductiva  com  un  element  únic  amb  particularitats.  El  pla  de  salut  actual  segueix 
mantenint des de 2002 un apartat sobre “Condicionants  i estils de vida”, que dóna com a  línia d’anàlisi  la 
idea  que  es  tracta  d’accions  individuals  i  referides  als  comportaments;  per  exemple,  els  aspectes  dels 
embarassos en adolescents i les activitats preventives.  

El  Pla  de  salut  utilitza  un  llenguatge  androcèntric  i  sexista,  que  fa  invisibles  les  dones  i,  per  tant,  les 
relacions de poder  i desigualtat que són exercides cap a elles. En molt pocs problemes de salut estableix 
indicadors desagregats per sexe.  

Algunes coses que el document assenyala respecte al gènere: 

“Les  dones  presenten més  envelliment  absolut  i  relatiu,  i  un  risc  i  pobresa  superior  als  homes  com  a 
conseqüència del menor nivell d’ingressos, i més precarietat en l’accés al mercat laboral”. Quina és la causa 
dels  fets?  ¿Són  fets  naturals  o  de  l’estructura  patriarcal,  que  discrimina  les  dones  en  l’accés  al mercat 
laboral i als recursos? Respecte a les responsabilitats familiars, enuncia que “recauen en les dones i per això 
tenen menys  temps per a  l’oci  i el descans”. Tornen a no establir  l’impacte en  la salut de  les dones que 
tenen els rols de gènere associats a la cura. 

Descriu que “les dones presenten més prevalença de trastorns crònics, discapacitat, més probabilitats de 
patir mala salut mental i més limitacions per a la realització de les activitats quotidianes en totes les edats”. 
Això posa en evidència una sèrie de qüestions: la prevalença en trastorns crònics, ¿té a veure amb els rols 



 

socials o amb  l’impacte de  la discriminació per gènere o amb altres aspectes? Potser. En canvi quan parla 
de la mortalitat masculina prematura ho fa referint‐se a les raons associades als rols de gènere.  

 

La  conceptualització  respecte  als  problemes  de  salut  segons  sexe  que  fa  i  el  punt  de  partida  estan 
clarament  esbiaixats.  La  pregunta  seria,  i  les  referides  a  la major  prevalença  en  dones,  a  què  estava 
associada?   No deixa de  ser  rellevant observar el  fet que els problemes de  salut de  les dones no  tenen 
causa i els dels homes sí. 

Respecte a l’apartat de gènere com a desigualtat de salut, no hi ha ni una sola referència a la salut sexual i 
reproductiva.  Tenint  en  compte  que  és  un  dels  elements  clau  per  entendre  les  desigualtats  en  què  es 
manifesta el gènere en salut, és més que destacable aquest oblit.  
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GGRRÀÀFFIICC  11   PPOOBBLLAACCIIÓÓ  QQUUEE  DDEECCLLAARRAA  HHAAVVEERR  VVIISSIITTAATT  EELL  DDEENNTTIISSTTAA  EELL  DDAARRRREERR  AANNYY  PPEERR  CCLLAASSSSEE  SSOOCCIIAALL  II  EEDDAATT..  

CCAATTAALLUUNNYYAA  22000066 

   

 

Font: Enquesta de salut de Catalunya 2006. Departament de Salut. 
 
Grup  I  : Directius de  l’Administració pública  i d’empreses de 10 assalariats o més  i professions associades  i professionals de 
segon i tercer cicle universitari. 
Grup  II: Directius d’empreses de menys de 10  assalariats, professions  associades  a  titulacions de primer  cicle universitari, 
tècnics i professionals de suport, artistes i esportistes. 
Grup  III:  Professionals  administratius  i  personal  de  suport  a  la  gestió  administrativa  i  financera,  treballadors  de  serveis 
personals i seguretat, treballadors per compte propi i supervisors de treballadors manuals. 
Grup IVa : Treballadors manuals qualificats. 
Grup IVb: Treballadors manuals semiqualificats. 
Grup V: Treballadors manuals no qualificats. 

  

En el gràfic 1 veiem com  la classe social  influeix en  les consultes en una prestació que està en gran part 
privatitzada. Caldria desagregar aquestes dades per sexe per tenir una informació encara més precisa. 
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VVIIOOLLÈÈNNCCIIAA  CCOONNTTRRAA  LLEESS  DDOONNEESS  

Les  relacions desiguals de poder entre homes  i dones han estat presents històricament  en  les  societats 
patriarcals  i  encara  en  l’actualitat  el masclisme  continua  sent  una  xacra  social,  que  només  és  possible 
combatre  des  d’un  compromís  personal,  institucional  i  polític.  La  violència  de  gènere  constitueix  la 
manifestació més brutal dins aquestes relacions desiguals, en què el fet de pertànyer al sexe femení pot ser 
motiu perquè  les dones rebin danys o patiments físics, sexuals o psicològics, entre d’altres, que atempten 
contra els seus drets fonamentals, tant en l’àmbit públic com en el privat. 

Hem de tenir en compte, doncs, que el concepte violència de gènere és molt ampli  i que conté diferents 
tipus de violència (física, psicològica, sexual, econòmica, etc.) i d’àmbits en què aquesta pot manifestar‐se 
(familiar,  parella,  laboral,  social,  etc.),  amb  la  qual  cosa  si  fem  servir  aquest  concepte  no  estarem 
especificant ni el tipus de violència ni l’àmbit on aquesta es dóna. 

Encara  que  l’expressió  violència  de  gènere  és  la més  emprada,  considerem més  encertada  l’expressió 
violència masclista perquè el masclisme és el concepte que de forma més general defineix les conductes de 
domini,  control  i  abús  de  poder  dels  homes  sobre  les  dones  i  que,  alhora,  ha  imposat  un model  de 
masculinitat que encara és valorat per parts de la societat com a superior. 

La prevalença i la gravetat de la violència contra les dones i els seus efectes contra la seva salut reclamen la 
detecció des dels recursos sanitaris. És necessari adequar les estructures i formar els diferents professionals 
per poder atendre les dones que estan patint una situació de violència. 

Els i les professionals poden actuar des de diferents vessants. La salut pública ha d’assegurar la promoció i 
la prevenció  i  l’assistència primària ha de prevenir  i atendre. Des de tots els serveis públics cal assegurar 
que el personal que atén  les dones tingui  la sensibilitat, el coneixement,  la capacitat de treball en equip  i 
criteri per a la derivació a altres professionals de la xarxa d’atenció del territori.  

També cal conèixer quina ha de ser l’actitud cap al maltractador, en quin moment se’l pot ajudar si reclama 
aquesta ajuda. 

La violència contra les dones és l’esglaó més alt en la seva discriminació i la podem trobar en tots els àmbits 
socials, també en l’àmbit laboral. En aquest àmbit trobem diverses formes de violència de gènere, com són 
l’assetjament  sexual  i  l’assetjament per  raó de  sexe, aquest assetjament que  també es pot donar com a 
producte d’una actitud homòfoba i pot afectar els homes. 

Però en el context laboral i/o en els trajectes per anar a la feina també es donen altres formes de violència, 
com són les agressions sexuals, les violacions i les agressions per part de la parella, o exparella, que poden 
arribar a provocar  la mort de  la víctima. També hem de fer menció de  la violència exercida per  les xarxes 
que, mitjançant  l’extorsió,  obliguen  dones  a  prostituir‐se. Aquests  darrers  anys,  en  el  nostre  país  hi  ha 
hagut diversos  casos de xarxes que han aparegut en els mitjans de  comunicació arran d’actuacions dels 
cossos de seguretat. 

Malgrat  la major sensibilització social  i el major rebuig generalitzat davant  la violència exercida contra  les 
dones, ni  les  estadístiques ni  els  estudis de què  es disposa  reflecteixen  completament  i  a  fons  aquesta 
realitat, i sols es disposa d’algunes dades que només ens aporten informacions parcials. 
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AASSSSEETTJJAAMMEENNTT  SSEEXXUUAALL  II  PPEERR  RRAAÓÓ  DDEE  SSEEXXEE  

Amb  la  nova  Llei  d’igualtat  disposem  de mecanismes  per  prevenir  i  combatre  l’assetjament  sexual  i 
l’assetjament per raó de sexe, tot i que ja fa molts anys que la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya 
havia engegat un  treball per prevenir  l’assetjament  sexual, detectar‐lo  i actuar‐hi.  La Directiva europea 
2006/54/CE, de 5 de  juliol,  relativa a  l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats  i  igualtat de  tracte 
entre homes  i dones,  i  la  Llei d’igualtat, donen una  tipificació  jurídica  suficient per emmarcar  les dues 
tipologies com a violència de gènere. A CCOO de Catalunya seguim treballant el tema i hem desenvolupat 
mecanismes per treballar els dos tipus de violència, ja sigui des de la negociació col∙lectiva, com a mesura 
d’igualtat, o com a mesura dintre d’un pla d’igualtat. Un altre instrument existent és el model de protocol 
de CCOO sobre assetjament sexual i assetjament per raó de sexe. 

 

GGRRÀÀFFIICC  22..   VVÍÍCCTTIIMMEESS  DDEE  LLAA  VVIIOOLLÈÈNNCCIIAA  DDEE  GGÈÈNNEERREE  

Tot i les mesures que han estat derivades de la Llei de mesures de protecció contra la violència de gènere i 
la Llei dels drets de  les dones a eradicar  la violència masclista, no s’han pogut aturar encara  les situacions 
de violència extrema amb resultats mortals.  

 

 

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya. 

Fins a l’any 2009 hi ha hagut un descens de les morts, però en els primers mesos de 2010 torna a haver‐hi 
un increment, que encara no es pot valorar, però hem d’estar alerta. 
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GGRRÀÀFFIICC..  33   AALLTTRREESS  TTIIPPUUSS  DDEE  VVIIOOLLÈÈNNCCIIEESS  

Per primera vegada hem pogut tenir dades sobre violències contra les dones en l’àmbit social o comunitari, 
després d’haver estat definides dins la Llei dels drets de les dones a eradicar la violència masclista. 

 

 

*Mutilació genital: nombre de casos. 

* Matrimonis forçats: nombre de casos intervinguts. No hi ha dades del 2008. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya. 

 

Davant les diverses formes de violència, tant en l’àmbit de la parella com en l’àmbit social i comunitari, el 
sistema de salut i el sistema sanitari hi poden tenir un rol bàsic. 

 

 

VVIIOOLLÈÈNNCCIIAA  MMAASSCCLLIISSTTAA::  UUNN  PPRROOBBLLEEMMAA  DDEE  SSAALLUUTT  PPÚÚBBLLIICCAA,,  RREECCUURRSSOOSS  DDEESS  DDEELL  
SSIISSTTEEMMAA  SSAANNIITTAARRII  

Malgrat que  la Llei 5/2008, específica catalana, de 24 d’abril, del dret de  les dones a eradicar  la violència 
masclista, marca  com  a  compromís  prioritari  de  totes  les  polítiques  a  Catalunya  la  consideració  i  les 
actuacions pertinents en diferents àmbits, l’aprovació de la Llei de salut pública, del 14 d’octubre de 2009, 
no preveu  la violència vers  les dones  com una prioritat, ni està  inclosa en els programes de prevenció  i 
promoció  de  la  salut.  Cal,  si més  no,  desplegar  una  normativa  que  ha  de  procurar  esmenar  aquesta 
mancança. 

Al  desembre  de  2009,  el  Departament  de  Salut  ha  editat  el  Protocol  per  a  l’abordatge  de  la  violència 
masclista  en  l’àmbit  de  la  salut  a  Catalunya,  així  com  un  conjunt  de  “circuits  territorials”  que  han  de 
permetre  la  implementació efectiva del Protocol en el territori. Aquest protocol fixa  les pautes d’actuació 
dels professionals de la salut davant la violència masclista en l’àmbit de la parella i en el familiar. El protocol 
preveu també actuar davant  la violència masclista que es pot manifestar en altres àmbits, desenvolupant 
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documents operatius que orientaran les actuacions davant de diferents realitats en l’àmbit laboral, social i 
comunitari. 

Unes  altres  eines  útils  per  abordar  la  violència  social  són  els  protocols  elaborats  per  la  Secretaria 
d’Immigració  del  Departament  d’Acció  Social  i  Ciutadania  sobre  l’abordatge  de  la  mutilació  genital 
femenina, que són una sèrie d’actuacions per prevenir‐la on es coordinen les actuacions institucionals. Els 
serveis sanitaris hi tenen un rol molt important. 

També  el  Procediment  de  prevenció  i  atenció  policials  dels matrimonis  forçats,  de  juny  de  2009,  del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació del Programa de seguretat contra la violència 
masclista. 

 

 

SSAALLUUTT  SSEEXXUUAALL  II  RREEPPRROODDUUCCTTIIVVAA  

Un  dels  aspectes  en  què  hi  ha  hagut  més  canvis  normatius  en  polítiques  de  salut  l’any  2009  i 
començaments de 2010, ha estat en la salut sexual i reproductiva. 

  

EELL  TTRRAACCTTAAMMEENNTT  PPOOSSTTCCOOIITTAALL    ‐‐  ““LLAA  PPÍÍNNDDOOLLAA  DDEELL  DDIIAA  DDEESSPPRRÉÉSS””  

Al maig de 2009 s’aprova la píndola del dia després en les farmàcies, tal com havia anunciat la ministra de 
Sanitat. El sindicat ho veiem com una mesura positiva, però reclamem que aquesta mesura no encobreixi 
els  dèficits  que  té  el  nostre  país  en  prevenció,  tant  dels  embarassos  no  desitjats  com  de malalties  de 
transmissió sexual, entre elles la sida, que està augmentant. En opinió del sindicat, expressada en nota de 
premsa,  demanem  que  les  farmàcies  disposin  d’un  protocol  semblant  al  que  es  dóna  en  els  centres 
d’atenció  primària  que  atenen  les  demandes  urgents  de  dones,  en  el  qual  es  preveuen  consells  i 
contracepció de barrera, i que s’asseguri la visita posterior als programes de salut sexual i reproductiva per 
comprovar que no hagin  estat  contagiades de  cap malaltia de  transmissió  sexual.  També  aprofitem per 
demanar més prevenció.  

El  Departament  de  Salut,  a  l’agost  de  2009,  va  obrir  un  debat  social  entre  diferents  organitzacions 
professionals de ciències mèdiques i també d’organitzacions socials, considerant el punt de vista de la salut 
de  les dones. Es fa palès que  l’objectiu compartit per  la majoria de disminuir els embarassos no desitjats 
està tenyit d’un debat ideològic i corporatiu des de diferents postures, en què els interessos i els drets de 
les dones no sempre són prioritaris, se les considera menors i molts cops no prenen en consideració altres 
riscos  com  les  malalties  de  transmissió  sexual.  Finalment,  la  concessió  del  Departament  d’acceptar 
l’objecció  de  consciència  dels  i  les  professionals  de  farmàcia  xoca  amb  les  orientacions  del  Ministeri 
d’Igualtat. 
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MMAALLAALLTTIIEESS  DDEE  TTRRAANNSSMMIISSSSIIÓÓ  SSEEXXUUAALL..  EELL  VVIIHH  

GGRRÀÀFFIICC  44  

 

GGRRÀÀFFIICC  55  
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Una  de  les  problemàtiques  més  importants  dins  de  la  salut  reproductiva  és  la  de  les  malalties  de 
transmissió sexual, entre les quals destaquem la del VIH, per la seva gravetat i per l’estigma i discriminació 
que suposa. Hem extret els gràfics del Pla d’acció enfront el VIH/sida 2010‐2013. Com podem veure en el 
gràfic 4, hi ha nous diagnòstics cada any  i no hi ha una disminució  important, amb un clar predomini dels 
homes. En el gràfic 5 podem veure les causes de la infecció desagregada per sexe i en aquest cas veiem que 
les  causes  són molt  diferents  entre  dones  i  homes. Mentre  que  en  els  homes  la  infecció  per  relacions 
heterosexuals està entorn un 30%, un 36,4%  l’any 2009, en  les dones el pes de  la  infecció per  relacions 
heterosexuals és d’un 78,5%, i veiem que aquest predomini es dóna en tots els períodes.  

Caldria fer una anàlisi de gènere més acurada, millorar la informació per veure quines són les causes per les 
quals a través de les relacions heterosexuals hi ha aquesta infecció, el paper que hi tenen les relacions poc 
negociades,  la  violència,  la  desinformació  de  certs  col∙lectius  –dones  joves,  migrades,  dones 
postmenopàusiques–, i poder adaptar les polítiques de salut a les causes. 

 

LL’’AATTEENNCCIIÓÓ  AALL  PPAARRTT    

La necessitat de respectar els processos naturals de les dones es manifesta clarament en l’atenció al part. 
Dins les reivindicacions de les associacions de dones i de professionals que lluiten per un part millor i més 
respectuós hi ha la disminució del percentatge de cesàries, que és extremadament elevat. 

El Departament de Salut ha promogut un Protocol d’assistència natural al part normal,  i ha previst   en 
totes  les  àrees  sanitàries  hospitals de  referència  per  a  aquesta  atenció. Això hauria de  repercutir  en  la 
millora d’indicadors de resultats. El més significatiu en aquest moment és el nombre de cesàries, que fins a 
l’any 2005 va anar augmentant i dóna unes xifres molt superiors a les aconsellades per tots el organismes 
internacionals. L’OMS, des de 1985, recomanava que no hi havia justificació per a dades superiors entre el 
10% o el 15%. Al 2009 l’OMS va publicar el document “Monitoring Emergency Obstetric Care: a handbook”, 
on diu que  “tant  les  taxes molt baixes  com  les molt altes de  cesàries poden  ser perilloses, però  la  taxa 
òptima és desconeguda. A  l’espera de  recerques posteriors, els usuaris d’aquest manual poden continuar 
utilitzant un rang del 5‐15% o bé poden fixar els seus propis estàndards”. Els últims anys a Catalunya està 
disminuint molt lleugerament, una de les coses més evidents és que s’hauria de reflexionar al voltant de les 
grans diferències entre l’atenció en els centres públics i els privats (any 2008, 27.6%; centres públics, 22,5%; 
centres privats, 40,9%). 

També volem fer palès que més enllà dels centres de referència caldria avançar en millorar l’atenció global 
al part i fer que es considerin a tots les centres les recomanacions de l’OMS de l’any 1996 sobre l’atenció al 
part.  
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TTAAUULLAA..11   DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓ  PPEERRCCEENNTTUUAALL  DDEELLSS  DDIIFFEERREENNTTSS  TTIIPPUUSS  DDEE  PPAARRTT  

 

  

TTAAUULLAA..  22   DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓ  DDEELL  TTIIPPUUSS  DDEE  PPAARRTT  EENN  FFUUNNCCIIÓÓ  DDEELL  TTIIPPUUSS  DD’’HHOOSSPPIITTAALL  

  

 
   Font: Taules 1 i 2. Indicadors de salut maternoinfantil 2008. Generalitat de Catalunya. 

 

LLAA   LLLLEEII   DDEE   SSAALLUUTT   SSEEXXUUAALL   II   RREEPPRROODDUUCCTTIIVVAA   II   DD’’IINNTTEERRRRUUPPCCIIÓÓ   VVOOLLUUNNTTÀÀRRIIAA   DDEE  
LL’’EEMMBBAARRÀÀSS  

Després de 2 anys de treball i mobilitzacions de moltes associacions de dones i d’altres agents socials, entre 
els quals CCOO de Catalunya, al mes de març es va aprovar. Aquesta llei s’ha de començar a aplicar el mes 
de  juny  i  algunes mesures  s’aniran  implementant  fins  a  un  any  després  de  la  seva  aprovació.  Valorem 
positivament l’aprovació d’aquesta llei. Tot i que les reivindicacions del nostre sindicat anaven més enllà de 
l’articulat que finalment s’ha aprovat, el resultat final ha estat fruit d’un gran consens social i parlamentari 
de la majoria de forces que estan a favor dels drets de les dones. 
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Ara  cal  desplegar  la  llei  a  Catalunya,  amb  tota  la  seva  dimensió,  per  aconseguir  que  els  seus  objectius 
s’acompleixin:  garantir  els  drets  fonamentals  en  l’àmbit  de  la  salut  sexual  i  reproductiva,  regular  les 
condicions de  la  interrupció  voluntària de  l’embaràs  i establir  les  corresponents obligacions dels poders 
públics.  

Així, cal que el Govern de la Generalitat de Catalunya reglamenti –com així ho dictamina la llei– perquè 
sigui possible la seva efectiva aplicació, en els camps que li pertoquin. En el camp educatiu: introduir en 
els  continguts  formals  la  informació  i  l’educació  afectiva  sexual  i  reproductiva;  promoure  relacions 
d’igualtat  i  respecte mutu  entre  dones  i  homes  en  l’àmbit  de  la  salut  sexual;  adopció  de  programes 
educatius  especialment  dissenyats  per  a  la  convivència  i  el  respecte  a  les  opcions  sexuals  individuals; 
coresponsabilitat de les conductes sexuals qualsevol que sigui la orientació sexual.  

En el camp sanitari: accés universal als serveis i programes de salut sexual i reproductiva; accés a mètodes 
segurs  i eficaços per permetre  regular  la  fecunditat; eliminació de  totes  les  formes de discriminació amb 
especial atenció a  les persones amb algun tipus de discapacitat, a  les quals es garanteix el dret a  la salut 
sexual i reproductiva, establiment per a elles del suport necessari en funció de la seva discapacitat; inclusió 
a  la  cartera  de  serveis  de  les  prestacions;  formació  dels  i  les  professionals  en  matèria  d’interrupció 
voluntària de l’embaràs; regulació de l’objecció de consciència dels i les professionals. 

En els mitjans de comunicació: els poders públics desenvoluparan accions  formatives  i de  sensibilització 
sobre salut sexual  i reproductiva, fent especial atenció a embarassos no desitjats  i prevenció de malalties 
de transmissió sexual. 

La Llei també assenyala: 

• que  cal  establir  una  actuació  –comuna  en  tot  el  territori  espanyol–  que  garanteixi  la  qualitat,  la 
seguretat  i  la  igualtat en  l’accés de totes  les persones del territori. Aquesta  igualtat en  l’accés només 
serà possible si es considera una prestació pública i, per tant, gratuïta.  

• que en el termini d’un any es concretarà l’efectivitat de l’accés als mètodes contraceptius. 

• que el Govern haurà de desenvolupar un reglament, tant pel que fa als mètodes contraceptius com pel 
que fa a la interrupció voluntària de l’embaràs. 

Així doncs el Govern, amb  la col∙laboració de  les comunitats autònomes, ha d’elaborar una estratègia de 
salut sexual i reproductiva amb duració de 5 anys, amb avaluacions bianuals, i comptarà amb les societats 
científiques i professionals i amb els agents socials. Per això reclamem: 

• que es  formi  i es doti de  recursos  i  infraestructures als professionals per assumir els avortaments,  i 
assegurar a mitjà termini que siguin realitzats des de l’atenció primària fins a les 14 setmanes. 

• que s’asseguri que els professionals que en aquests moments hagin d’assumir el certificat necessari per 
fer la interrupció voluntària de l’embaràs de les 14 a les 22 setmanes, que treballin a l’atenció primària 
o  especialitzada,  no  s’acullin  a  l’objecció  de  consciència.  I  que  les  comissions  d’avaluació  estiguin 
formades per persones que respectin els drets de les dones. 

• que s’estableixin mecanismes de control per assegurar que  les  joves són  informades, per garantir els 
seus drets d’integritat  i  seguretat abans de donar  informació a  la mare, el pare,  la  tutora o el  tutor. 
Hem d’estar alerta davant les situacions de conflicte derivades de les mancances d’aquesta llei.  
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LLAA  SSAALLUUTT  MMEENNTTAALL  

L’estat de  salut mental d’una  societat està  íntimament  relacionat amb  l’estat de  salut general  i els  seus 
determinants. També pesen molt factors demogràfics, socials  i econòmics,  i pel propi sistema assistencial, 
l’alta prevalença dels trastorns mentals i les addiccions es relaciona amb les ràpides transformacions socials 
que  es  produeixen  (envelliment,  atur,  pobresa, migracions, manca  de  suport  familiar  i  social,  soledat, 
ruptures  familiars).  Són  circumstàncies  que  provoquen  un  augment  de  suïcidis,  conductes  antisocials, 
violència, ús del tabac, alcohol i altres drogues, depressió... 

Segons diversos estudis i el Pla director de salut mental i addiccions 2006, queda patent que trastorns com 
la depressió, l’ansietat i l’angoixa, entre d’altres, tenen un gran predomini en les dones. 

 

 

TTAAUULLAA..  33..     DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓ  PPEERR  EEDDAATT  II  SSEEXXEE  DDEE  LL’’AACCTTIIVVIITTAATT  DDEE  CCOONNSSUULLTTAA  AAMMBBUULLAATTÒÒRRIIAA  DDEE  LLAA  XXAARRXXAA  DDEE  SSAALLUUTT  MMEENNTTAALL  

22000088  

 Adults Infantil Total  

   N   %  N   %  N  % 

Persones ateses  159.824    47.661    207.485   

Homes   60.044  37.6  29.225  61,3%  89.269   43,0% 

Dones  99.735  62.4  18.431  38,7%  118.166  57,0% 

Mitjana d’edat   47.5       11.7     

Font: Registres del Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) d’hospitalització psiquiàtrica i d’alta hospitalària. Memòria del CATSALUT 
2008. 

 

 

En la taula 3 s’observa un predomini del sexe masculí en el grup de pacients infantils i juvenils, mentre que 
en els pacients adults la proporció de dones és superior a la d’homes. Aquesta distribució és molt similar a 
la de l’any 2007. 
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TTAAUULLAA  44..   AACCTTIIVVIITTAATT  DDEE  LLAA  XXAARRXXAA  DD’’HHOOSSPPIITTAALLIITTZZAACCIIÓÓ  PPSSIIQQUUIIÀÀTTRRIICCAA,,  22000088  
  

 Xarxa d’hospitalització psiquiàtrica % Hospitals generals % Totals 

Nombre d’altes  13.954    8.485    22.439 

Homes  7.610 54.5   4.625 54.5    12.235 

Dones  6.344 45.4   3.860 45.5   10.204 

Mitjana d’edat   41.9    46.7   

 Font: Registres del Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) d’hospitalització psiquiàtrica i d’alta hospitalària. Memòria  
 del CATSALUT 2008. 

 

En la taula 4 es mostra la distribució per edat i sexe dels pacients atesos per tipus d’hospital o de servei. En 
ambdós  tipus  de  recursos  els  homes  superen  el  50%  de  les  altes  i  la mitjana  d’edat  és  lleugerament 
superior en els hospitals generals. 

 

TTAAUULLAA..  55   AALLTTEESS  PPEERR  DDEESSIINNTTOOXXIICCAACCIIÓÓ  HHOOSSPPIITTAALLÀÀRRIIAA  PPEERR  EEDDAATT  II  SSEEXXEE,,  22000088  

  

 
Font: Departament de Salut. Òrgan tècnic de les drogodependències. 
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TTAAUULLAA  66..   AALLTTEESS  PPEERR  DDEESSIINNTTOOXXIICCAACCIIÓÓ  HHOOSSPPIITTAALLÀÀRRIIAA  PPEERR  DDIIFFEERREENNTTSS  TTIIPPUUSS  DDEE  DDRROOGGUUEESS,,  22000088  

 

 
 Font: Departament de Salut. Òrgan tècnic de les drogodependències. 

 

 

La taula 5 ens mostra que el consum de drogues és en totes les enquestes superior en els homes que en les 
dones.  En  la  taula  6  es  veuen  les  altes  per  desintoxicació  hospitalària,  però  no  es  tenen  les  dades 
desagregades per sexe. Tampoc en la memòria del CatSalut 2008 sobre diferents drogues tenim les dades 
desagregades, tot i que són necessàries per tirar endavant una bona política.  

  

TTAAUULLAA  77..   CCOONNSSUUMM  DDEELLSS  DDOOTTZZEE  SSUUBBGGRRUUPPSS  AATTCC  QQUUEE  RREEPPRREESSEENNTTEENN  LLAA  MMEEIITTAATT  DDEE  LLAA  DDEESSPPEESSAA  CCOORRRREESSPPOONNEENNTT  AALL  

PPRREEUU  DDEE  VVEENNDDAA  AALL  PPÚÚBBLLIICC  ((PPVVCC))  DDEELLSS  MMEEDDIICCAAMMEENNTTSS,,  22000088  

  

 

 

En  la memòria del CATSALUT 2008, en  l’estudi del consum per grups ATC a Catalunya durant  l’any 2008, 
tant en valor de preu de venda al públic com en nombre d’envasos, s’ha observat que els grups ATC que 
generen més despesa són els medicaments del sistema nerviós. 

 



 

En  la taula 7 es constata que en  la millora de  la salut mental cal un canvi de model efectiu, en el qual  la 
promoció de la salut i la prevenció de malalties des del model bio‐psico‐social , on el treball des del suport 
social i psicològic a través de la paraula, a partir d’especialistes i de grups d’ajuda, han de ser prioritaris, han 
d’estar  recolzats  per  la  consideració  de  les  situacions  específiques  de  dones  i  homes  en  els models  de 
feminitat i masculinitat que es transmeten des de la infància, i que afecten a la vida quotidiana a totes les 
edats, és a dir, un canvi on els medicaments no siguin l’eix centrat del tractament, i que les teràpies tinguin 
en consideració una veritable perspectiva de gènere. 
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DDIIFFEERRÈÈNNCCIIEESS  EENNTTRREE  DDOONNEESS  II  HHOOMMEESS  EENN  LLAA  SSAALLUUTT  EENN  LL’’OOCCUUPPAACCIIÓÓ  

Per  conèixer  les  diferències  en  la  salut  laboral  de  dones  i  homes  cal  encara millorar molt  els  registres 
oficials d’accidents de treball  i de malalties professionals,  ja que recullen una part dels trastorns en salut 
laboral. Els accidents estan més ben recollits, però no les malalties professionals, que estan subestimades i 
no  són  útils  com  a  sistema  de  vigilància  de  la  salut  dels  treballadors  i  treballadores.  Les  lesions  per 
accidents  de  treball  es  fan  visibles  immediatament  entre  la  causa  i  el  dany,  en  canvi,  les  malalties 
acostumen a aparèixer d’una mantera  lenta  i progressiva, de vegades al  cap d’anys d’exposició. Això no 
exclou la gravetat de moltes d’elles. Les condicions més desfavorables de les dones en el mercat de treball, 
és  a  dir,  les  desigualtats  de  gènere, marquen  condicions  de  treball  diferents  i  diferents  exposicions  als 
factors de risc en el món laboral, i per tant, efectes diferents sobre la salut. 

El document publicat pel Departament de Treball “Els 10 perquès per a la incorporació de la perspectiva de 
gènere en l’àmbit de la seguretat i salut laboral” fa referència a aquestes diferències i desigualtats i proposa 
avançar en aquest àmbit. 

 

Les taules i els gràfics que utilitzem són del document “Situació de la IT a Catalunya 2009”. ICAM. 

 

TTAAUULLAA  88..   EEDDAATT  MMIITTJJAANNAA  PPEERR  SSEEXXEE  

  

 

 

En la taula 8 veiem que del conjunt de baixes per incapacitat laboral per contingències comunes que hi ha 
hagut  a  Catalunya  l’any  2009,  registrades  per  l’Institut  Català  d’Avaluacions Mèdiques,  apareixen més 
dones que homes. Si fem el percentatge del total de les baixes el 53,48% correspon a les dones i el 46,51% 
correspon als homes. 
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GGRRÀÀFFIICC  66..   IINNCCIIDDÈÈNNCCIIAA  AACCUUMMUULLAADDAA  PPEERR  GGRRUUPP  DD’’EEDDAATT  II  SSEEXXEE  

 

 

En el gràfic 6 veiem que la distribució de la incidència acumulada per grups d’edat i sexe és similar a la de 
2008, tot i que destaca una disminució en el grup de dones de 55 anys o més, les quals han passat de tenir 
una incidència acumulada del 30,3% al 2008 al 25,6% al 2009. 

Quines hipòtesis podem  fer del per què  les dones emmalalteixen més? Es deu a  les seves condicions de 
vida? A les condiciones de treball? 

 

GGRRÀÀFFIICC  77..      DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓ  DD’’IINNTTEERRVVAALLSS  DDEE  DDUURRAADDAA  PPEERR  SSEEXXEE  

 

 



 

Com  podem  veure  en  el  gràfic  7  la  durada mitjana  és  de  33  dies  i  l’ICAM  ens  parla  d’una  disminució 
comparada  amb  la  de  l’any  2008,  en  què  era  de  34,1  dies,  i  que  la  disminució  ha  estat  a  causa  de  la 
disminució de la durada mitjana de les baixes de les dones, que ha passat de 35,9 a 33 dies. Tot i així aquí 
podem veure com en la franja d’edat de més de 55 anys la mitjana de durada és de 69,9 dies. 

Si mirem el global de grups d’edat veiem que ens els grups de menys de 44 anys les dones tenen més dies 
de durada mitjana i a partir dels 45 anys les baixes més llargues corresponen als homes. 
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GGRRÀÀFFIICC  88..   DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓ  DDEELLSS  GGRRUUPPSS..  DDIIAAGGNNÒÒSSTTIICCSS  PPEERR  SSEEXXEE 

  

 

 

Si observem el gràfic 8 veurem que les patologies del sistema respiratori, infeccioses, traumes, del sistema 
digestiu  i  del  sistema  circulatori  són  predominants  en  els  homes, mentre  que  en  les  osteomusculars, 
mentals, genitourinàries, de l’oïda i grups com “símptomes no classificats o altres” les dones són la majoria 
de les baixes. 
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SSIINNIISSTTRRAALLIITTAATT  LLAABBOORRAALL  AA  CCAATTAALLUUNNYYAA  22000099  

 

En les dades de l’Observatori del Treball a Catalunya de desembre de 2009, publicades el febrer de 2010, 
on tenim el resum anual, podem veure: 

 

TTAAUULLAA  99     AACCCCIIDDEENNTTSS  LLAABBOORRAALLSS  PPEERR  GGRRAAVVEETTAATT  II  SSEEXXEE  

 

 

 

En la taula 9 veiem que el comportament de l’accidentabilitat de dones i homes té molt a veure amb el lloc 
que ocupen a  la producció. En el nostre país, on hi ha una alta segregació, podem veure com els sectors 
amb més  risc d’accidents greus  i mortals  són aquells en què  treballen majoritàriament homes. De  totes 
maneres, l’any 2009 van haver‐hi 697 accidents greus en homes i 120 en dones, i van morir 104 homes i 3 
dones.  

 

LLEESS  MMAALLAALLTTIIEESS  LLAABBOORRAALLSS  EESSTTIIMMAADDEESS  

  

En un estudi fet per CCOO l’any 2007, realitzat per Ana M. Garcia, Rafael Gadea i Vicente López, en el qual 
es fan estimacions de malalties laborals a partir de càlculs basats en estudis internacionals, es detectava un 
40% de subestimació i infradeclaració respecte a les malalties professionals registrades. 

En les taules exposem la mortalitat estimada per malalties principals desagregades per sexe. 
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TTAAUULLAA  1100..   EESSTTIIMMAACCIIÓÓ  DDEELL  NNOOMMBBRREE  DDEE  MMOORRTTSS  PPEERR  MMAALLAALLTTIIEESS  LLAABBOORRAALLSS  SSEEGGOONNSS  EELL  TTIIPPUUSS  PPRRIINNCCIIPPAALLSS  DDEE  CCAAUUSSEESS  

HHOOMMEESS,,  CCAATTAALLUUNNYYAA..  22000044  

  

 

 

 

TTAAUULLAA  1111..   EESSTTIIMMAACCIIÓÓ  DDEELL  NNOOMMBBRREE  DDEE  MMOORRTTSS  PPEERR  MMAALLAALLTTIIEESS  LLAABBOORRAALLSS  SSEEGGOONNSS  EELL  TTIIPPUUSS  PPRRIINNCCIIPPAALL  DDEE  CCAAUUSSEESS  

DDOONNEESS,,  CCAATTAALLUUNNYYAA..  22000044  
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Si comparem  les taules 10  i 11, on hi ha nombres absoluts, veiem que  la mortalitat  laboral estimada dels 
homes es més elevada que la de les dones. Si mirem causes de mort, les malalties infeccioses i parasitàries i 
de l’aparell circulatori predominen en les dones. 

En  el mateix  estudi  apareix  l’estimació mitjana  dels  casos  prevalents  de  les malalties  laborals,  que  a 
Catalunya  l’any 2004 van ser 317.155, dels quals 154.426 corresponen a homes  i 162.729 corresponen a 
dones. 

Com podem veure, les malalties de causa laboral estimades aquest any van ser superiors en les dones. 

  

RRIISSCCOOSS  QQUUÍÍMMIICCSS  

Més de 4.000 treballadors i treballadores moren a Espanya cada any per malalties derivades de l’exposició 
a substàncies químiques, 74.000 a Europa. Més del 80% dels ciutadans i ciutadanes respirem a Espanya aire 
amb  un  nivell  de  contaminants  per  sobre  del  que  marca  l’OMS.  Estudis  científics  –cada  vegada  més 
nombrosos–  ens  alerten  que malalties  relacionades  amb  l’exposició  ambiental  a  substàncies químiques, 
com el càncer, els problemes reproductius, les alteracions hormonals o les malalties immunològiques, s’han 
disparat en els últims anys, tant a Espanya com arreu del món. Aquestes dades ens donen una  idea de  la 
gran dimensió que té el risc químic, tant des del punt de vista sanitari, com laboral, social o mediambiental. 

La contaminació química no afecta només treballadors i treballadores, afecta tota la població en general, i 
no de  la mateixa manera: els estudis científics han demostrat que hi ha una minoria de  la població que, 
sense saber per què, acumulen quantitats de diferents contaminants molt més elevades que la resta de la 
població. També està demostrat que treballadors i treballadores manuals són 4 vegada més susceptibles a 
morir de càncer que directius i professionals. En aquesta línia també s’han de tenir molt en compte, a l’hora 
de fer els diferents estudis, les diferències d’impacte per sexes: per exemple, el sexe femení presenta més 
matèria grassa al  seu  cos  (15%),  cosa que  li  comporta més  facilitat per acumular  substàncies químiques 
liposolubles. 

El  reglament  REACH,  que  regula  el  registre,  l’avaluació,  l’autorització  i  la  restricció  de  substàncies 
químiques, planteja en  la seva fase de prerregistre  l’existència de 146.000 substàncies a Europa (90.000 a 
Espanya)  que  es  comercialitzen  sense  que  es  coneguin  els  riscos  que  comporten  a  la  població. Davant 
d’aquest  descontrol  descomunal,  les  administracions  públiques  es  mostren  incapaces  de  fer  front  i 
incapaces d’establir una política integral, uns criteris comuns i una coordinació de les actuacions; la falta de 
recursos i personal especialitzat són una dificultat afegida. 

 

  

  

  



 

  24

AATTEENNCCIIÓÓ   AA   LLEESS   PPEERRSSOONNEESS   AAMMBB   SSIITTUUAACCIIÓÓ   DDEE   DDEEPPEENNDDÈÈNNCCIIAA::   EELL   CCAASS   DDEE   LLEESS  

CCUUIIDDAADDOORREESS 

El Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones 
amb dependències de la Generalitat de Catalunya ens dóna les dades següents a desembre de 2009. 

 

 

 

 

És important veure com la gran majoria de persones que demanen una sol∙licitud per atenció són dones, i 
amb una edat avançada. Aquí s’hauria de valorar l’esperança de vida més elevada de les dones, però també 
el pitjor estat de salut de les dones. 

La millora  de  l’atenció  en  aqueta  etapa  de  la  vida,  l’objectiu  central  de  la  llei  de  dependència,  recaurà 
també majoritàriament en les dones. 

Però alhora hem de veure quina ha estat la conseqüència per a les dones de ser les dispensadores de cures 
en la família, i quina és la realitat actual. 

 



 

 

 

Malgrat  que  la  Llei de  dependència  deixava  clar  com  a objectiu  la prestació de  serveis  i  assenyalava  la 
prestació econòmica  com a excepcional,  la  realitat ha estat que  la majoria de prestacions han estat per 
donar  cobertura econòmica a  la prestació que  realitzava majoritàriament una dona de  l’entorn  familiar, 
dones que en general no desenvolupaven  treball assalariat  i que en molts casos no  tenien els  suficients 
períodes de cotització previs per tenir una pensió. També es cert que el cost d’aquest tipus de prestació és 
inferior a la d’un servei professionalitzat. Per tant ha pogut prevaldre l’interès a reduir costos per davant de 
l’interès general. 

L’interrogant  que  s’obre  és  si  la  qualitat  d’aquesta  prestació  respondrà  a  les  necessitats  de  la  persona 
demandant  del  servei.  D’altra  banda,  cal  constatar  que  el  no  desenvolupament  de  serveis  redueix  les 
possibilitats de contractació de dones, ja que són una majoria de les persones professionals en el sector de 
la dependència. 

 

 

PROPOSTES D’ACCIÓ 

• Rebutjar la retallada de fons destinats als serveis a les persones. 

• L’eliminació de la violència envers les dones actuant des de:  

o  La promoció  i  la prevenció en els mitjans de comunicació,  l’escola, el municipi,  la família  i 
els serveis sanitaris  

o La detecció i les actuacions  en els serveis sanitaris, els serveis socials i els serveis judicials i  
policials. 

• Vetllar  per  l’aplicació  a  Catalunya  de  la  Llei  de  salut  sexual  i  reproductiva  implicant  tots  els 
departaments (Educació, Salut) i els mitjans de comunicació. 

• Millorar  l’atenció  envers  les  dones  sense  medicalitzar  processos  naturals  com  el  part  o  la 
menopausa, millorar la prevenció del càncer de coll d’úter i moratòria de la vacuna del papil∙loma 
virus per no eficiència i efectes secundaris greus. 
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• Canviar de model efectiu en les polítiques de salut mental, abordant la promoció, la prevenció i el 
tractament a partir de la paraula, amb més professionals i amb la preparació suficient per abordar 
la perspectiva de gènere.  

• Que les pràctiques de prevenció –avaluació de riscos laborals i plans preventius– siguin sensibles a 
les diferències biològiques i a les desigualtats de gènere. 

• Desenvolupar  i aplicar  la Llei de salut pública de forma efectiva amb el Pla  interdepartamental de 
salut pública, que “ha de desenvolupar iniciatives destinades a afavorir la promoció específica de la 
salut de les dones, d’acord amb els plans de polítiques per a les dones aprovats pel Govern”. 

• Continuar desenvolupant  la Llei de dependència des del model de potenciar  i millorar els serveis 
d’atenció a les persones. 

• Les polítiques de millora han d’anar acompanyades d’un model participatiu real de  les persones  i 
grups socials (sindicats, associacions de dones...). 

 

Autoria: Aquest  informe ha estat elaborat per M. Carme 
Catalán i Piñol i Antoni Tuà , de la Secretaria de la Dona i 
de Polítiques socials, amb la col∙laboració de la Secretaria 
de  Salut  Laboral  i  de  la  Federació  de  Sanitat  de 
Comissions Obreres de Catalunya. 

Agraïment:  A  les  diferents  associacions  de  dones  de  la 
Xarxa de Dones per  la Salut  i a professionals  implicades 
amb  la  lluita  per  la  millora  de  la  salut  de  les  dones, 
especialment  les professionals organitzades a  través del 
CAP en el programa Dona i qualitat de vida. 


