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Els Premis de Salut Laboral Ignasi Fina de 

l’Ajuntament de Barcelona incorporen la visió de 

gènere 
 

» Es constitueix el nou Consell Assessor de Salut Laboral i s’amplia el nombre de 

membres per a incorporar entitats i departaments de l’administració especialistes en 

salut laboral. 

 

» L’Ajuntament de Barcelona vol treballar l’àmbit de la salut laboral des del 

coneixement, la prevenció i la sensibilització.  

 

 

L’Ajuntament de Barcelona promourà, enguany, la visió de gènere en els Premis Ignasi Fina de 

Salut Laboral, que premien la introducció de millores en la seguretat i la salut dins el lloc i/o les 

condicions de treball. En aquesta nova edició es valorarà, preferentment, els treballs orientats a 

l’estudi o a la intervenció en l’àmbit de dona i salut laboral. 

 

La decisió està motivada per l’avaluació de les últimes xifres de la Unitat de Salut Laboral, que 

pertany a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, i que recull les notificacions de malalties 

relacionades amb el treball. Al 2011, es va rebre un total de 530 casos, la majoria eren dones 

que patien un trastorn ansiós-depressiu. 

 

De la mateixa manera, segons un informe realitzat per l’Agència Europea per la Seguretat i la 

Salut a la feina, les dones pateixen més estrés laboral, malalties infeccioses, trastorns de les 

extremitats superiors, malalties de la pell, asma i al·lèrgies a més d’altres trastorns relacionats 

amb la salut reproductiva. 

 

La delegada de Salut, Cristina Iniesta, ha recordat, en aquest sentit, que “això és un indici del 

que ens passa en salut laboral, per no parlar de la divisió del treball remunerat i no remunerat, i 

del biaix que ha suposat que durant anys ens centréssim tant en accidents laborals i deixéssim 

de banda molts altres riscos”. 

 

Les bases del Premi, aprovades pel Consell Assessor, estan concebudes per a promoure 

accions de millora que podran referir-se a les àrees de gestió de la prevenció, la seguretat, la 

higiene, l’ergonomia, la psico-sociologia, la promoció de la salut, la medicina preventiva o la 

protecció de la salut.  

 

La delegada ha recordat que “el Premi Ignasi Fina de Salut Laboral és un bon incentiu per 

visualitzar, donar valor i ajudar a aquelles persones i organitzacions ciutadanes que hagin 

desenvolupat treballs o experiències en aquest camp”. 
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Un Consell Assessor més ampli 

 

D’altra banda,  s’ha constituït el nou Consell Assessor de Salut Laboral, amb la incorporació de 

nous membres, com l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries, la Societat Catalana 

de Medicina del Treball, la Direcció General de Seguretat i Salut Laboral del Departament de 

Treball de la Generalitat de Catalunya i el Centre d’Investigació en Salut Laboral de la 

Universitat Pompeu Fabra. 

 

Al consell també hi estan representats els sindicats UGT i CCOO, Foment del Treball, l’Agència 

de Salut Pública de Barcelona i el Instituto Nacional de Seguridad en Higiene en el Trabajo.  

 

Aquesta ampliació respon a la voluntat de la Delegació de Salut de l’Ajuntament de Barcelona 

de donar cabuda a entitats i departaments de l’administració especialistes en salut laboral.  

 

Aquest consell té, entre les seves funcions, fer recomanacions sobre salut laboral, i entrega, 

cada any, el Premi Ignasi Fina de Salut Laboral a les millors iniciatives en aquest àmbit. 

 

 

La Salut Laboral, una prioritat de l’Agència de Salut Pública de Barcelona  

 

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) compta amb una unitat especialitzada en 

salut laboral, que dóna servei als professionals de l'atenció primària i de l'atenció especialitzada 

per coordinar i dinamitzar les seves actuacions i les dels principals agents de salut laboral. 

 

 La Unitat de Salut Laboral de Barcelona (USL) està integrada en el Servei de Salut Laboral de 

l'Agència de Salut Pública de Barcelona i, com les altres USL de Catalunya, forma part de la 

xarxa sanitària pública. 

 

El seu àmbit d'actuació és la ciutat de Barcelona, i està formada per personal sanitari 

especialista en l'àmbit de la salut laboral i de la prevenció de riscos laborals. L'objectiu principal 

de la USL de Barcelona és donar eines i suport per a la detecció de problemes de salut 

relacionats amb el treball, contribuir a resoldre'ls i proposar actuacions preventives. 

 

Així, la Unitat de Salut Laboral engloba: 

 Gestió de Treball al CAP, sistema de vigilància de malalties relacionades amb el treball, 
el qual té l'objectiu de monitorar les tendències dels trastorns de salut relacionats amb el 
treball i prevenir-los mitjançant la modificació de les condicions laborals dels pacients 
atesos a la xarxa sanitària pública. La USL de Barcelona publica trimestralment el 
butlletí Treball al CAP.  

http://www.aspb.es/quefem/docs/USLdiptic.pdf
http://www.aspb.es/quefem/documents_cap.htm
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 Assessorament en la gestió de pacients per tal de contribuir a la resolució de la 
patologia laboral identificada pels professionals sanitaris de la xarxa assistencial 
pública.  

 Gestió del sistema d'informació en salut laboral de la USL de Barcelona, el qual 
monitora les tendències del mercat laboral, dels riscos laborals, de l'estat de salut de la 
població treballadora i dels recursos per a la prevenció, amb l'objectiu d'aportar 
informació quantitativa per a la presa de decisions en salut laboral.  

 Suport a les activitats preventives dels equips d'atenció primària en relació amb la salut 
laboral.  

 Assessorament a les empreses en els programes de prevenció de malalties 
relacionades amb el treball.  

 Col·laboració en la millora dels sistemes d'informació sanitària sobre salut laboral.  
 Promoció de la relació entre els diferents agents implicats en la salut laboral 

(Administració de treball, Administració sanitària, mútues d'accidents de treball i 
malalties professionals, serveis de prevenció, ICAM, sindicats i empresaris).  

 

 
 
 
Dades de l’Informe de Salut Pública 2011. 

 


