
    

 

Secretaria de Salut Laboral 

 

 

AQUEST 28 D’ABRIL, RECORDEM LES VÍCTIMES D’ACCIDENTS LABORALS I 

ENFERMETATS PROFESSIONALS, PERÒ TAMBÉ A TOTS ELS MORTS PER LA 

PANDEMIA DE COVID-19 

 

Com cada 28 d'abril, des de SINDI.CAT RECORDEM als treballador@s que han patit 

accidents i malalties laborals i que han sofert les seves pitjors conseqüències en el seu 
treball. 

DENUNCIEM aquest 2020 atípic per les conseqüències de la crisi sanitària global que 
estem patint, la falta de condicions de prevenció de riscos que estan en l'origen d'aquesta 

xacra social i realitzem propostes de canvi en la normativa i en les polítiques per a millorar 
la salut i la seguretat de la classe treballadora.  

 
La pandèmia de COVID-19 ha provocat que la majoria d’empreses SUSPENGUIN en 

PREVENCIÓ: Als sectors esencials, com els sanitaris(hospitals, transport sanitari, 
residències geriàtriques,…) els del transport de mercaderies, els de la alimentació, etc, 
…s’havia d’anar a treballar amb bates que clarament no aturaven el virus, amb 

mascaretes no homologades, això si es facilitaven, que en la majoria de casos no era 
així, sobretot al principi de l’Estat d’alarma…sense rentar la roba de treball a algunes 
empreses (tot i el risc biològic…)   

Des de SINDI.CAT ho em denunciat davant de les direccions de les empreses, la Inspecció 

de Treball, fins i tot, davant la Fiscalia, ja que continuem treballant per a afrontar aquesta 
crisi fent el que millor sabem fer:  

DEFENSAR a la classe treballadora DENUNCIANT on sigui necesari i exigint el compliment 
de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, normativa que especialment 

ha de complir-se, durant l'estat d'alarma, ja que AMB LA NOSTRA SALUT LABORAL, I LA 
SALUT DE LES NOSTRES FAMÍLIES, NO ES JUGA, NI ARA NI MAI. 

Els nostres delegats de prevenció i els membres del SINDI.CAT dels comitès de seguretat 
i salut, treballen cada dia en els centres de treball per a garantir unes condicions de 

seguretat i salut LEGAL i per crear un ambient laboral SA per als seus companys. 

La prevenció dels riscos laborals no pot suposar cap estalvi a cap empresa del nostre 
país: A Catalunya hem de continuar amb la lluita sindical que portem des de la nostra 

fundació com a SINDI.CAT, queda molt camí per lluitar i molt per recòrrer, ja que després 
d’aquesta crisi sanitària, moltes empreses voldran estalviar costos en prevenció i no 
voldran reconèixer com a accidents laborals, malalties psicosocials dels treballadors amb 

causa dels  excesos en el seu treball durant l’Estat d’Alarma (s’estan doblant torns de 
treball, llargues jornades, descansos insuficients, etc…). Des de SINDI.CAT 
DENUNCIAREM aquesta situació irregular i demanarem que si hi ha baixa mèdica, la 

causa sigui laboral. 

Finalment, destacar en tota la gestió de la crisi sanitària la gran tasca de tots els 
professionals sanitaris, i dels serveis essencials: GRÀCIES A TOTS. 


