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X DIADA INTERNACIONAL DE LA SALUT AL TREBALL
Coordinadora Sindical Obrera - COS

Prou de Morts! La precarietat ens està matant! 

El 2004 moriren 244 treballadores i treballadors als Països Catalans 

1. 244 TREBALLADORES I TREBALLADORS VAN MORIR EN 2004 I MÉS DE 627.000 VAN PATIR 

ALGÚN TIPUS D'ACCIDENT LABORAL O MALALTIA PROFESSIONAL ALS PAÏSOS CATALANS 

Els accidents de treball i in itínere declarats i les malalties professionals reconegudes als Països 

Catalans són del tot alarmants, però aquestes dades només són la punta de l'iceberg. Els 

accidents de treball no reconeguts com a tals, les malalties professionals amagades o tractades 

com a comunes, l'economia submergida, les dobles jornades de les dones treballadores... fan 

d'aquest problema quelcom molt més profund. 

La sinistralitat als nostres territoris sota administració espanyola supera els 353.548 afectats i 

afectades al Principat, els 214.584 al País Valencià i els 39.148 a Ses Illes, afegint als sinistrats 

a Andorra i a la Catalunya Nord, es supera de llarg l'esgarrifosa xifra de 627.000 treballadores 

i treballadors oficialment sinistrats... 

2. QUI ÉS EL RESPONSABLE D'AQUESTA CARNISSERIA? 

La patronal fa de nosaltres una eina per usar, desgastar i llençar. Se'ns te com a una matèria 

primera més, substituible i fins i tot prescindible en part, ja que només pensen en els seus 

beneficis per sobre de la nostra salut i vida. No volen fer prevenció, perquè per això caldria 

organitzar el treball d'acord a les nostres necessitats i acceptant la nostra capacitat 

d'autoorganització i creació. 

3. QUÈ ESTAN FENT LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES? 

Les administracions públiques diuen garantir els nostres drets però en són còmplices i part de 

la patronal en molts casos... Promulguen lleis per tal "d'alleugerir" les conseqüècies del capital 

en les nostres vides, però sense anar a l'arrel del problema. Diuen que volen fer prevenció, 

però no n'hi ha gaires inspectors de treball ni inspeccions, mentre deterioren les nostres 

condicions vitals, la precarietat, la temporalitat, subcontrates, ritmes de treball demencials, 

dobles jornades per les dones, manca de formació i informació... 

4. LES TREBALLADORES I ELS TREBALLADORS TENIM PART DE LA SOLUCIÓ EN LES NOSTRES 

MANS 

Hem de demostrar, fer visibles i denunciar totes les formes amb les que se'ns perjudica la 

salut a la feina. Productes químics, ambients físics de treball, postures forçades i manca 
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d'ergonomies, ritmes, torns o treball nocturn, l'assetjament moral o sexual... 

Per això la COS aquest 28 d'abril preguem a les treballadores i treballadors, als nostres afiliats 

i afiliades, delegats i delegades, seccions sindicals, unions locals... a prendre consciència, a 

estudiar quines són les causes de la pèrduda de salut i la sinistralitat a les nostres feines, a 

proposar canvis i millores, i concretar formes de realitzar-les, amb el nostre suport, acció i 

formació. 

Hem de portar als talls eixes denúncies, mostrar i denunciar les misèries i indignitats, i des de 

cada indret on siguem i més enllà, col·lectivitzar aquesta problemàtica, per defensar la nostra 

salut i combatre les indignitats, per avançar en la creació de dinàmiques de conscienciació, 

mobilització... DE CANVI! 

5. 244 TREBALLADORES I TREBALLADORS VAN MORIR EN 2004 I MÉS DE 627.000 VAN PATIR 

ALGÚN TIPUS D'ACCIDENT LABORAL O MALALTIA PROFESSIONAL ALS PAÏSOS CATALANS 

Els accidents de treball i in itínere declarats i les malalties professionals reconegudes als Països 

Catalans són del tot alarmants, però aquestes dades només són la punta de l'iceberg. Els 

accidents de treball no reconeguts com a tals, les malalties professionals amagades o tractades 

com a comunes, l'economia submergida, les dobles jornades de les dones treballadores... fan 

d'aquest problema quelcom molt més profund. 

La sinistralitat als nostres territoris sota administració espanyola supera els 353.548 afectats i 

afectades al Principat, els 214.584 al País Valencià i els 39.148 a Ses Illes, afegint als sinistrats 

a Andorra i a la Catalunya Nord, es supera de llarg l'esgarrifosa xifra de 627.000 treballadores 

i treballadors oficialment sinistrats... 

6. QUI ÉS EL RESPONSABLE D'AQUESTA CARNISSERIA? 

La patronal fa de nosaltres una eina per usar, desgastar i llençar. Se'ns te com a una matèria 

primera més, substituible i fins i tot prescindible en part, ja que només pensen en els seus 

beneficis per sobre de la nostra salut i vida. No volen fer prevenció, perquè per això caldria 

organitzar el treball d'acord a les nostres necessitats i acceptant la nostra capacitat 

d'autoorganització i creació. 

7. QUÈ ESTAN FENT LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES? 

Les administracions públiques diuen garantir els nostres drets però en són còmplices i part de 

la patronal en molts casos... Promulguen lleis per tal "d'alleugerir" les conseqüècies del capital 

en les nostres vides, però sense anar a l'arrel del problema. Diuen que volen fer prevenció, 

però no n'hi ha gaires inspectors de treball ni inspeccions, mentre deterioren les nostres 

condicions vitals, la precarietat, la temporalitat, subcontrates, ritmes de treball demencials, 

dobles jornades per les dones, manca de formació i informació... 
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8. LES TREBALLADORES I ELS TREBALLADORS TENIM PART DE LA SOLUCIÓ EN LES NOSTRES 

MANS 

Hem de demostrar, fer visibles i denunciar totes les formes amb les que se'ns perjudica la 

salut a la feina. Productes químics, ambients físics de treball, postures forçades i manca 

d'ergonomies, ritmes, torns o treball nocturn, l'assetjament moral o sexual... 

Per això la COS aquest 28 d'abril preguem a les treballadores i treballadors, als nostres afiliats 

i afiliades, delegats i delegades, seccions sindicals, unions locals... a prendre consciència, a 

estudiar quines són les causes de la pèrduda de salut i la sinistralitat a les nostres feines, a 

proposar canvis i millores, i concretar formes de realitzar-les, amb el nostre suport, acció i 

formació. 

Hem de portar als talls eixes denúncies, mostrar i denunciar les misèries i indignitats, i des de 

cada indret on siguem i més enllà, col·lectivitzar aquesta problemàtica, per defensar la nostra 

salut i combatre les indignitats, per avançar en la creació de dinàmiques de conscienciació, 

mobilització... DE CANVI! 

28 d'abril de 2005 

COS. Coordinadora Obrera Sindical : www.cos-sindicat.org
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