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Una mica d’ordre : 
1. UNA PRÈVIA… ACLARINT CONCEPTES 

 

2. ASPECTES QUE DETERMINEN LA 
RELACIÓ CONDICIONS DE TREBALL, 
SALUT I GÈNERE 

.- SEGREGACIÓ SOCIAL I LABORAL 

.- ELS RISCOS LABORALS  

 

3. PROPOSTES SINDICALS… ALGUNES 
PISTES PER L’ACCIÓ. 



1.- De què parlem… definicions… 

 DIFERÈNCIES DE SEXE:  

Ens referim a les diferències biològiques 
entre dones i homes 

 

 DIFERÈNCIES DE GENERE EN EL 
TREBALL ASSALARIAT: 

Ens referim a les desigualtats socials entre 
dones i homes en el treball, provocades 
per: entrada, permanència i sortida del 
treball assalariat  i la divisió sexual dels 
treballs 



....I la Salut Laboral:   

polítiques preventives.  

Aplicant la definició de la Salut de la OMS, 
podem definir la salut laboral com aquelles 
activitats a les empreses que tenen 
l’objectiu de garantir el màxim benestar 
possible en el treball, tant en la realització 
dels mateix com en les conseqüències que 
aquest té a tots els plans: físic, mental i 
social, és a dir, mes enllà del dany. 

 



Instruments i Activitats preventives 

que s’han de fer a les empreses 

PLA DE PREVENCIÓ 
 

 IDENTIFICACIÓ DE RISCOS  

 AVALUACIÓ DELS NO EVITABLES 

 PLANIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 INFORMAR I FORMAR S/ RISCOS 

 VIGILÀNCIA DE LA SALUT S/RISCOS  



 

.  

 
 

 

Salut laboral i 
polítiques de 

 

prevenció en 
xifres…. 
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Aquestes activitats preventives a qui s’adrecen? 
Percentatge (%) de treballadors/ores que en els 12 mesos anteriors a l’enquesta no han 

pogut gaudir d’algunes activitats preventives, per sexe. Població ocupada a Catalunya. 

2010.  
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Font:  II Enquesta Catalana de Condicions de Treball a Catalunya  



  PODEM AFIRMAR.. 

 Les activitats preventives, que es 
demostren insuficients pel conjunt de la 
població i que configuren les politiques de 
prevenció a les empreses, son més 
accesibles per als homes, i menys 
accesibles per dones ja que l’aproximació 
als riscos laborals continua amb el patró 
més tradicional: 

 

Seguretat i riscos físics clássics. 

 

 

 

 



…Algunes dades visibles … 

Any 2012 

 dones homes 

nº % nº % 

Accidents de trebal l  

mortals en jornada 

8 11,94 59  88,05 

Accidents de trebal l  Greus 

 

68 11,97 500 88,02 

Accidents de Trebal l LLeus 

 

22.861 31,87 50.223 68,12 

Malalties professionals 

Comunicades  
740 51.82 688 48.17 

 

Font: Departament d’empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya 



  PODEM AFIRMAR.. 

 Els danys determinen els riscos laborals 
als que ens expossem.  

 

Les dones patim mes malalties professionals 
que accidents, i malauradament les 
malalties professionals hi ha un 
subrregistre interessat (mutues, legislació, 
….) que invisibilitza aquests danys. 

 

 



Riscos específics per 
les dones... 
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...Riscos Específics de Gènere... 

1. ASSETJAMENT SEXUAL: 

L’assetjament sexual és sofert 
fonamentalment per les dones 

2. DOBLE PRESENCIA 

Necessitat de respondre a les demandes de 
l’espai de treball domèstic i del treball 
assalariat al mateix temps 

3. MATERNITAT I LACTÀNCIA  

4. ALTRES DISCRIMINACIONS  

SALARIALS: Igual treball diferent salari 

MENOR ACCES FORMACIÓ I PROMOCIÓ... 

 



....Què és la DOBLE PRESENCIA? 

Definició.... 

 És el fet de que sobre la mateixa persona 
recaiguin la necessitat de respondre a: 
 Les demandes de l’espai del treball domèstic-

familiar  

 Les demandes del treball assalariat 

 

 La doble presència és un risc per la salut 
que es produeix per l’augment de la 
càrrega de treball, així com per la dificultat 
per respondre a les demandes quan es 
produeixen de forma simultània 
(sincrònica). 



Prevalencia exposición más desfavorable para la 

salud a doble presencia. ERP, España, 2010. istas 
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II Enquesta Catalana CT 



II Enquesta Catalana CT 



Tasa d’ocupació de la població de 20-49 anys, per 

sexe i composició de la llar. España 2010. 
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“para nosotras cambiar el horario significa 
que la empresa nos debe la vida, da igual 
como sea, como nos lo digan y como nos 
lo compensen ... nos machaca toda 
nuestra organización en casa”  
 

Treballadora del textil 

En paraules de les 

protagonistes… 



Forges 



  AFIRMEM QUE.. 

Hi ha riscos laborals que són 
específics per les dones, i 
generalment no estàn a les 
prioritats ni de les politiques 
publiques ni de les activitats 
preventives a les empreses. 



Una mirada al conjunt 

dels Riscos Laborals des 

de la perspectiva de 

gènere.  
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riscos laborals amb una dimensió de 

gènere ………………….de què parlem ? 

 Les condicions de treball s’agrupen en 
quatre disciplines: 
 SEGURETAT (Accidents de treball) 

 HIGIENE 

 ERGONOMIA  

 PSICOSOCIOLOGIA 

 

Aquí, si mirem també veiem que tenim 
una dimensió de génere.... 



Risc Químic amb una 

mirada de gènere 



Característiques d’aquest risc 

  El (des)control... 

Tenim més de  100.000 substàncies químiques 
al mercat i del 75% no tenim informació de 
les seves propietats i dels seus riscos 

Del 25% de les que tenim informació aquesta 
és limitada 

 Universal... Presents a tots els sectors i 
molts mot feminitzats (tèxtil, calçat, 
farmàcia...) 

S’estima que el 27’7% del total de 
treballadors/es estan exposats a aquest risc 
diàriament 



Risc químic: dimensió de gènere 

 Utilització intensificada en sectors 
feminitzats: 

 Tints en el tèxtil, calçat, sanitat, neteja, 
activitat farmacèutica.... 

 

 No tenim informació sobre els riscos 
específics de dones (estudis sobre 
homes sense tenir en compte 
afectacions diferents) 



...Per què ens afecten de manera 

diferent?  Raó de sexe... 

 Degut a que afecten al sistema hormonal, 
la resposta es diferent en homes i dones. 

 Es fan estudis sense tenir en compte 
afectacions diferents entre homes i dones 

 Efectes específics en la situació de 
lactància i maternitat. 

 Altres efectes en la capacitat 
reproductora: DISRRUPTORS ENDOCRINS 



DISRUPTORS ENDOCRINS 

 Son substancies químiques capaces d’alterar 
el sistema hormonal i ocasionar diferents 
danys a la salut dels homes i dones i, de 
manera especial, a les seves filles i fills per 
exposició durant l’embaràs i la lactància. 

 Les conseqüències poden ser greus i 
irreversibles i al llarg de la vida...  

 El seu impacte es pot donar a dosis molt 
baixes. 

 La relació dosis-efecte no es lineal. 

 



DISRUPTORS ENDOCRINS 

 Poden actuar de manera combinada. 

 Pot tenir llargs periodes de latència. 

 No hi ha limits d’exposició segurs. 

  En aquest moment hi ha més de 550 
substàncies que es consideren disruptors 
endocrins i moltes d’elles es troben als 
llocs de treball:  

 Estireno, bisfenol-A, percloroetileno... 

 

 



Ergonomia amb una 

mirada de gènere 



Què són lesions musculoesqueletiques 

 Situacions de dolor, molèstia o tensió 
resultant d’algún tipus de lesió en la 
estructura del cos que afecta als 
ossos, lligaments, articulacions, 
muscles, tendons, vasos sanguíni i/o 
nervis. 

 Ventall ampli de signes i simptomes 
que poden afectar a diferents parts 
del cos: mans, canells, colze, nuca, 
esquena.... 

 



ALGUNES DADES SOBRE EFECTES 

 La II Encuesta Catalana de Condicions 
de Treball (2010)  

 

 

 

 

 

 

 

Dones Homes 

Mal de Esquena 33.0 26.2 

Dolor cervical 21.6 15.9 



Major impacte en dones 

 Les dades sobre els danys a la salut, situen 
a les dones en una situació de major risc… 

..Perquè? 
 Tipus de tasques assignades a dones 

són diferents (precisió, postures, 
repetitives..) 

 Interacció persona i lloc de treball 
contempla referents estàndards 
masculins 

 



...Per què major risc? Mes raons  

 Durada del treball (en anys de servei) 
amb exposició a risc major en dones. 

 Les dones tenen menys força muscular, 
per tant els esforços generen mès dany 

 Responsabilitats familiars combinades 
amb condicions de treball augmenten el 
risc  

 Major expressió dels problemes de salut 

 Interacció amb  els riscos psicosocials 

 ... 

 .... 

 ...... 



Tot això quin impacte té a la 

nostra cotidianitat….?? 



 

 

 
Un cas real. 

EL CAS DE JOAN 

Per exemple LESIONS  

MUSCULOESQUELÈTIQUES 



Joan- Treballador del Transport 

 52 anys i 3 fills 
 Treball pesat amb manipulació de càrregues 

habitual  
 Fa un sobreesforç i és queda clavat 
 Va a la mútua i l’escolten 
 Reconeixement d’un Accident de TREBALL 

 Reconeixement dels drets  
 Investigació del accident 

 
 DIMENSIÓ COL.LECTIVA: 
Implementació mesures preventives 

 



L’altra cara de la moneda 

EL CAS DE LA SARA 

LESIONS  

MUSCULOESQUELÈTIQUES 



Sara- Treballadora del tèxtil 

 42 anys 2 fills 
 Treball amb moviments repetitius i operacions de 

microsegon 
 Té molèsties (formigueig , dolors)  i contractures. Es 

queda rígida.  
 Va a la mútua i la deriven a la seguretat social 
 Li donen la baixa com a baixa per causa comú 
 Ningú investiga les condicions de treball ni es 

planteja mecanitzar el procés ni establir pauses ni 
rotació de feines. 

 Aquesta situació li ocasiona recaigudes 
 Causa Baixa definitiva de la empresa 

 
 Contracten a una nova treballadora  que  després 

d’anys d’exposició viu  una experiència semblant 



Riscos Psicosocials 

amb una mirada de 

gènere 



RISCOS PSICOSOCIALS 

¿PSICO QUÉ??? 

Els riscos psicosocials  son 
condicions de treball, derivades de 
l’ organització del treball,  per les 
quals hi ha estudis científics 
suficients que demostren que 
perjudiquen a la salut dels 
treballadors i les treballadores 
 



 

Prevalença exposició riscos psicosocials, població 

espanyola.  ERP 2010 

Font : ISTAS 
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  AFIRMEM QUE.. 

El conjunt dels riscos laborals 
s’han d’identificar, avaluar i 
prevenir tenint present la 
dimensió de gènere, sino ens 
estem deixant una part 
important de la prevenció. 



…I què podem fer? 

ALGUNES PISTES 

 

 PER PASSAR DE LA 

PERCEPCIÓ A 

L’ACCIÓ  
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Participar del procès de la prevenció 

 Dret, necessitat tècnica i operativitat 

En tot el procés i de manera pro activa: 
 

 Elecció del mètode 

 Preparació de la identificació i 
valoració de riscos 

 Interpretació de la informació 

 Propostes de mesures preventives  

 Implementació mesures preventives 

 Efectivitat de las mesures 
preventives 



TENIM Instruments per la 

participació previstos a l’empresa: 

 Comitè de Seguretat i salut 

 Creació d’un Grup  de treball específic  

 Empresa i representació treballadors/ores 

 Participació tècnics/ques de prevenció 

 Decidir (acordar) i seguiment en totes les fases 
del procés 

 Cercles de prevenció/ grups de discussió 

 Participació directa dels treballadors/ores 

 Per diagnosticar exposicions; i proposar i/o 
implementar mesures de prevenció 



Al conjunt de les empreses .... 

 A partir de la nostra participació hem 

de fer possible la visibilització d’aquestes 
desigualtats.  

Però......Com?  

 

Avaluant els riscos amb una mirada de gènere. 

Exercint la nostra participació més enllà del 

seguiment i control.   

..ALGUNES IDEES... 

 

 



¿I perqué així?  

….La importancia de la estratègia 

 No es veu allò que no es mira 

 Necessitat mirar (avaluar) per 
visualitzar, socialitzar, denunciar, 
movilizar, proposar… 

 

 Som persones normals: ni rares ni culpables 

 Normalitzar la qüestió: ni la salut es cosa 
(nomès) de metges ni la discriminació i la 
injusticia  (nomès) de les víctimes  

 

 

 



.. com.. 

 Fent servir metodologies sensibles als riscos 

 Mostrant els resultats en unitats d’anàlisis  per 
visibilitzar desigualtats(no només departament 
o lloc de treball sinó també sexe) 

 Donant veu i Incloent la presència de dones als 
grups de treball i els espais d’identificació, 
valoració i intervenció front els riscos.  

   Si no podem explicar les nostres percepcions 
continuarem sent invisibles davant de la 
prevenció i el reconeixement dels danys 

 



  AFIRMEM QUE.. 

Les politiques de prevenció 
que no incorporen la 
dimensió de génere i que no 
són sensibles a aquestes 
desigualtats són tóxiques per 
la salut de les dones  
treballadores. 
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 Visualitzar les 
condicions de treball i 
els riscos per les dones. 

 Visualitzar i explicant  la 
salut de les dones  

 La prevenció deu ser 
universal i contemplar el 
conjunt dels riscos 

 La participació de la 
representació sindical i  
de les treballadores és 
imprescindible per fer-
ho possible  

 

 

AIXÍ…Com han de ser les Polítiques i pràctica de 

prevenció sensibles al gènere. Amb capacitat per: 



Una última dada… 
A la II enquesta catalana de Condicions de Treball es pregunta si van 

patir una baixa per lesió o malaltia laboral i consideren que es van 

haver d’incorporar a treballar sense trobar-se totalment recuperats.  

40’3%  de les dones, front el 24’8% dels homes enquestats… 



Hem d’actuar  

 hem de visibilitzar  

hem de transformar 

I la nostra veu ha d’estar 
present a la pràctica de la 
prevenció a les empreses… 

 

La salut és el nostra dret.  

CCOO la nostra força 
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