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Aningú se li escapa que actualment la feina és un dels béns més preats i 

que l'ocupació és un assumpte de màxima prioritat per al Govern de la 

Generalitat. També ha de ser indiscutible que aquesta feina sigui segura i 

saludable. 

 

En qualsevol país modern i civilitzat, com és el cas de Catalunya, s'ha de 

garantir sempre, i en aquests moments més que mai, un nivell adequat 

en la qualitat de la feina on la seguretat i la salut laboral han de 

constituir un valor social de primer ordre. 

 

Estem vivint temps difícils que exigeixen importants sacrificis, però per 

això és necessari ressaltar que en cap cas es pot sacrificar la prevenció 

dels riscos laborals. La seguretat i la salut laborals són objecte d'una 

especial protecció i promoció per part del Govern, juntament amb les 

polítiques públiques impulsades per afavorir la creació de llocs de treball 

amb el fi --entre totes dues-- de generar un creixement econòmic real i 

sostenible. 

 

Amb aquest propòsit, juntament amb els agents socials i econòmics, 

hem treballat en un nou pacte de futur per al nostre país, l'acord 

estratègic per a la internacionalització, la qualitat en l'ocupació i la 



competitivitat de l'economia catalana, en el qual la reducció de la 

sinistralitat laboral és un objectiu compartit com a element 

imprescindible per a la millora de les condicions de treball i la 

competitivitat de la nostra economia. 

 

L'evolució dels accidents laborals mostra una favorable tendència a la 

baixa en els últims anys, i es va arribar a una reducció del 15% en el 

període 2004-2008. Aquest descens es deu al fet que la societat en 

general, i les persones treballadores i les empreses en particular, cada 

vegada són més conscients del valor de la seguretat i la salut laborals, i 

això ha generat canvis en els comportaments, les actituds i els hàbits en 

aquesta matèria que no han de decaure. 

 

Avui, 28 d'abril, celebrem el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en 

el Treball i convé recordar que l'Organització Internacional del Treball 

(OIT) deixa clar que els països més competitius són aquells que tenen 

menys accidents laborals. Som conscients que en aquests moments la 

prevenció pot suposar un esforç econòmic per a les empreses. Però 

també representa una inversió rendible tant des d'una dimensió humana 

com des d'una dimensió econòmica. Inversió, no s'ha d'oblidar, 

necessària per evitar la generació de pèrdues que repercuteixen de 

forma directa en la productivitat de les empreses. 

 

No crec que ningú discuteixi que les nostres empreses seran més 

competitives en la mesura que millorin les condicions de treball i evitin 

els riscos laborals, apostin per la formació i inverteixin en la millora dels 

processos productius. Afortunadament, cada vegada n'hi ha més que 

n'estan convençudes. 

 



L'any passat els accidents laborals van suposar la pèrdua de tres milions 

de jornades laborals --un 13% menys que el 2007-- que van significar un 

cost superior a 248 milions d'euros en salaris i cotitzacions. Aquests 

costos incideixen negativament en el PIB de Catalunya i, en 

conseqüència, sobre la competitivitat de la nostra economia. Per tant, és 

oportú reflexionar sobre els avantatges socials i econòmics de la 

prevenció, que més enllà d'evitar costos imprevistos i garantir la salut de 

la persones permet generar ingressos, evita accidents, genera més 

implicació de les persones treballadores, redueix l'absentisme i fa les 

empreses més competitives. 

 

L'estratègia de futur del Govern de la Generalitat per als pròxims anys té 

en compte totes aquestes variables. La missió és ambiciosa, però 

Catalunya ja ha demostrat en ocasions anteriors que té bases sòlides i 

que aposta pels valors de l'esforç, del rigor i del treball. I aquest ha de 

ser, com no podria ser d'una altra manera, segur i saludable. 

 


