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LA NOSTRA PRIORITAT, 
LA TEVA SALUT MENTAL

es de la USOC en aquest 28 d'abril “Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball”, ens
unim a la crida de la Confederació Sindical Internacional (CSI), de la qual formem part, per a exigir
que la salut i la seguretat en el treball siguin reconeguts com a dret fonamental. 

L'estadística de sinistralitat laboral de 2020 ens deixa xifres preocupants respecte a la mortalitat en
el treball. L'any passat, 708 treballadors i treballadores van trobar la mort en el treball o en el camí
d'anada i tornada a la feina. A Catalunya n’han estat 100 els accidents mortals, 79 en jornada
laboral (21,54% més que l’any 2019) i 21 en accidents in itinere.

En un any atípic en el qual, a causa de l'esclat de la pandèmia, des del mes de març es van
paralitzar les activitats no essencials durant el confinament domiciliari, més de 700.000 persones
treballadores, a tot l’estat, estan afectats pels ERTO per causes vinculades a la crisi sanitària i s’han
destruït 622.600 llocs de treball, segons l’EPA, amb 3,71 milions d'aturats. Des de la USOC
considerem inadmissible l'augment que s’ha produït de la mortalitat en el treball, tot tenint en compte
les dades d’inactivitat laboral. 

La crisi sanitària ha fet que es visualitzin les desigualtats del nostre mercat laboral i la fragilitat i
mancances del sistema preventiu. En els primers moments de la pandèmia, des de la USOC, vam
exigir que les persones que havien de treballar en serveis bàsics o imprescindibles poguessin fer-ho
en condicions segures i que es complissin rigorosament les mesures de prevenció de riscos
laborals. L'objectiu era evitar el seu contagi i la propagació del virus.

La Prevenció de Riscos Laborals és la gran oblidada per a la majoria de les empreses i les
Administracions Públiques. El retard alhora d’implementar protocols d'actuació i mesures de
protecció i prevenció davant el virus va posar de manifest la poca cultura preventiva que hi ha al
nostre país. 

Des de la USOC hem denunciat que en els darrers anys de crisis s'ha anat afeblint el sistema
preventiu. En les empreses i l'Administració s'ha retallat la inversió en prevenció i, en ocasions,
només s’han pres les mesures mínimes per a no ser multats sancionats o amonestats. Aquesta
situació de “prevenció sobre el paper” no resisteix una crisi sanitària com la que estem patint i molt
ens temem que, en disminuir l'alarma per la pandèmia, es torni de nou a les mateixes pràctiques, no
havent après res d'aquesta situació extrema.

Les mancances en el sistema preventiu es fan més evidents en els sectors més precaris i en els
treballadors amb condicions més inestables. La crisi sanitària per la COVID-19, ha convertit a
aquests sectors amb poc reconeixement social en activitats essencials i sectors protagonistes.

A totes aquestes mancances cal afegir la manca de reconeixement i de cobertura a aquests sectors
essencials, que s'ha plasmat en el reconeixement de la COVID-19 com a malaltia professional
només per al personal que presti serveis en centres sanitaris i sociosanitaris, la qual cosa, ha deixat
fora a treballadors i treballadores igualment exposats com ho són els d'empreses auxiliars que
desenvolupen el seu treball en centres sanitaris i sociosanitaris que han dut a terme labors de
seguretat, neteja, manteniment, etc.

Des de la USO es va registrar un escrit al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions per a
sol·licitar l'ampliació del reconeixement de la COVID-19 com a malaltia professional a tots els
treballadors presencials, que han estat en primera línia des que va començar aquesta crisi sanitària,
sense que s’hagi obtingut resposta per part del ministeri. Aquesta discriminació demostra allò que
hem denunciat en nombroses ocasions: que el dret a la salut de las persones treballadores, a la
protecció i a la cobertura davant la malaltia varia depenent qui sigui l'empresa que els i les contracta.
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La salut mental ha estat la gran oblidada, tant en la sanitat com en la prevenció de riscos laborals, i
el reconeixement d'aquestes malalties com a malaltia professional és pràcticament impossible per
aquelles persones que les pateixen. 

A la pandèmia de la  COVID-19, cal sumar una altra que s'està estenent de manera silenciosa i
preocupant: els problemes de salut mental que es multipliquen a conseqüència d'aquest any de
patiment i incertesa.

Per això, des de la USO i la USOC, iniciem la campanya “La nostra prioritat, la teva salut mental” per
a visibilitzar aquesta situació, per a acabar amb estigmes i tabús i per a intentar pal·liar dins de
l'àmbit laboral els riscos psicosocials. Amb “Prevencotic” 500mg, volem portar als centres de treball,
prevenció en sobres per a evitar danys en la salut mental en el treball, perquè des de la USOC
defensem que cuidar la salut mental és tan prioritari com cuidar la nostra salut física.

La inseguretat laboral, la pèrdua econòmica i la desocupació poden tenir un greu impacte en la salut
mental dels treballadors i de les treballadores si no s’analitzen i  gestionen adequadament, i els
factors de risc psicosocials no avaluats correctament augmenten els nivells d'estrès i provoquen
problemes de salut física i mental. Les respostes psicològiques a l’exposició a aquests factors de risc
poden incloure baix estat d'ànim, baixa motivació, esgotament, ansietat, depressió i pensaments
suïcides. Al maig de 2020 ja es començava a notar l'impacte sobre la salut física a conseqüència de
la COVID-19, a punt d’entrar en la quarta onada, és la salut mental la que comença a preocupar a
les autoritats sanitàries. 

Amb una bona gestió dels riscos psicosocials en l’àmbit laboral, aconseguirem que es visibilitzin i
se’ls doni la importància que sempre hem demanat des de la USOC i la USO. A més a més, hem de
seguir treballant perquè s’incloguin les patologies derivades dels riscos psicosocials en el llistat de
malalties professionals, tot exigint una regulació que reconegui aquestes contingències en la salut de
les persones treballadores i, per tant, es pugui dur a terme una recerca per part de la Inspecció de
Treball per a depurar responsabilitats, imposar sancions, planificar polítiques i accions preventives i
elaborar els informes que li siguin requerits.

Des de la USOC no ens podem oblidar de tots els treballadors i treballadores quehan treballat
presencialment durant la pandèmia, sense mesures de protecció adequades: personal sanitari i
transport de malalts, de neteja, transport i distribució de mercaderies, supermercats, indústries,
ensenyament, lleure etc.

Tampoc ens podem oblidar dels treballadors i treballadores dels Serveis de Prevenció que han hagut
d'actualitzar-se durant tota la crisi sanitària, a cop de reial decret i de Guies de Bones Pràctiques, tot
assessorant a les empreses durant un període de desproveïment de material de protecció i
col·laborant en les gestions d'incapacitat temporal de les persones especialment sensibles en relació
amb la infecció pel SARS-CoV-2. Tota aquesta feina l’han dut a terme tot i la incertesa de no saber
si entrarien a formar part de la llista de l'ERTO, o la por al contagi, per tractar amb diferents persones
i col·lectius de risc, que els ha comportat alts nivells d'ansietat.

Des de la USOC continuem reivindicant la figura dels delegats i delegades de prevenció, sobretot en
aquests moments d'emergència sanitària, l'única figura que vela pel compliment de la llei i es fa
imprescindible la seva labor de denúncia com a única alternativa per a obligar a les empreses i a les
administracions públiques a actuar front els riscos laborals.
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