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MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LA SALUT I 

LA SEGURETAT LABORAL - 28 D’ABRIL DE 2019 

 
 
Les condicions laborals s’han precaritzat a molts centres de treball aprofitant els anys 

de la crisi. Les inversions necessàries en matèria de  Prevenció de Riscos Laborals 
han estat reduïdes i ara estem patint les seves conseqüències: 
 

A Catalunya al 2018 han mort 82 persones a causa del seu treball 
 

Contractes en precari: temporals i a temps parcial no desitjats pels treballadors i 

treballadores, jornades maratonianes, amb hores extres no retribuïdes, ambients 
laborals massa estressants, avaluació de riscos laborals i/o psicosocials incomplerta 
o no realitzada... 
 

El treball ha de servir per guanyar-se la vida dignament, però mai per perdre-la. LA 
VIDA NO POTUPOSAR UN RISC PER A LA TEVA SEGURETAT SALUT 

Des de SINDI.CAT, el 2018, hem denunciat a més de 250 empreses que incompleixen 
les seves obligacions en matèria de Salut Laboral...I les mútues patronals sovint fan 
propostes d’alta a treballadors i treballadores que encara no estan en condicions de 

treballar. 
 

Per sortir d’aquesta situació d’abús, ens organitzem amb el SINDI.CAT, perquè és la 

millor alternativa sindical a Catalunya. 
 

Aquest 28 d’abril, exigim: 
 

 Més inversió a les empreses en matèria de prevenció de riscos, que garanteixi 
una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 

 Reforçar la Inspecció de Treball i Seguretat Social amb recursos especialitzats, 

preparats i suficients per complir amb les seves funcions sobre prevenció de 
riscos laborals. 

 Un llistat públic d’empreses incomplidores.  
 Professionalitzar l’ICAMS i dotar-lo de més mitjans per gestionar millor les 

baixes. 

 Dotar de més mitjans al INSS per ser molt més àgils en matèria de 
determinació de contingències.  

 Adoptar mesures normatives per permetre la identificació i declaració de les 
malalties professionals que han patit les persones treballadores. 

 

 
AMB LA SALUT LABORAL NO S’HI JUGA 

EL SINDI.CAT DEFENSA ELS TEUS DRETS 

  


