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INFO-SAL TARRAGONÈS 

Sovint llegim o 
escoltem notícies 
als mitjans de 
comunicació sobre 
acc i den t s  de 

treball. Normalment la notícia arriba 
quan hi ha la mort d’un treballador/a, 
però no hem d’oblidar que n’hi ha molts 
altres que no moren però pateixen 
malalties i altres tipus de lesions 
físiques derivades del lloc de treball. 

L’increment de la sinistralitat laboral i el 
deteriorament de les condicions de 
treball estan influenciats decisivament   
per la precarietat laboral, l’eventualitat i 
la subcontractació abusiva, ja que fa 
més complexa i difícil la participació 
dels treballadors en la defensa  de la 
seva seguretat i salut. 

L’accident de treball és la part més 
visible del dany laboral, però es calcula 
que els accidents només representen 
una quarta part de la mortalitat derivada 
del treball, i que les malalties 
professionals representen una part molt 
elevada d’aquesta mortalitat. 

Així doncs, amb l’objectiu d’evitar el 
dany derivat del treball i protegir la salut 
dels treballadors/es en un sentit global, 
no només restringit als accidents o a les 
lesions físiques, es fa la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

Prevenció significa avançar-se. Actuar 
abans que alguna cosa succeeixi per 
poder impedir i evitar així els efectes.  

Un risc és una situació en la que poden 
passar coses indesitjables. 

La prevenció de riscos, doncs, 
suposa eliminar o controlar totes les 
condicions i riscos del treball que 
puguin suposar un dany per la salut 
dels treballadors i les treballadores. 

El responsable de la salut laboral és 
l’empresari, qui dirigeix i controla 
l’activitat laboral i té obligació de 
garantir la salut i seguretat laborals. 

Com a treballadors/es hem d’estar 
atents a la nostra salut i vigilar-la. 
Aquesta vigilància no fa referència al 
reconeixement mèdic, sinó estar atents 
per evitar que es vegi afectada per les 
condicions de treball, i ha de servir: 

●Per adonar-nos a temps que un 
treballador/a està emmalaltint i poder 
actuar el més aviat possible. 

●Per estudiar malalties patides per un 
col·lectiu de treballadors/es en relació 
amb el treball. 

●Per comprovar l’eficàcia de les 
mesures preventives. 

Els treballadors/es tenim dret a la 
salut independentment del tipus de 
contracte, per tant hem de tenir dret a: 

● Informació: tota la necessària sobre 
els riscos del lloc de treball, mesures de 
protecció i prevenció aplicables i sobre 
els plans d’emergència (riscos de 
manipulac ió  d ’una maquinàr ia, 
productes químics...). 

● Formació teòrico i pràctica en 
matèria preventiva. El temps dedicat a 
aquesta formació és temps de treball. 

● Proposta: per millorar la salut i la 
seguretat. 

● Participació: en tots els aspectes de 
la prevenció (si hi  ha representants 
dels treballadors, delegats, etc.). 

● Vigilància de la salut: en funció dels 
riscos del lloc de treball i la 
confidencialitat de la informació 
relacionada amb l’estat de salut. 

● Denúncia: recòrrer a Inspecció de 

Treball si es considera que les mesures 
adoptades no són suficients. 

● Resistència: dret a interrompre 
l’activitat i abandonar el treball si hi ha 
risc greu i immiment per la vida o salut. 

Per aquest motiu hi ha a les empreses 
la figura del delegat de prevenció, 
representant dels treballadors amb 
funcions específiques en matèria de 
prevenció de riscos laborals. Aquests 
vigilen el compliment de la normativa. 

Pel que fa als riscos, aquests són de 
diferents tipus: físics, químics, biològics, 
mecànics, tèrmics... però volem 
destacar els riscos psicosocials, cada 
vegada més habituals per les 
condicions de treball derivades de 
l ’ o rgan i t zac ió  de l  t reba l l  que 
perjudiquen la salut dels treballadors. 
S’agrupen en: excés d’exigències 
psicològiques (quan s’ha de treballar 
ràpid, s’ha de callar l’opinió, no mostrar 
els sentiments, prendre decisions 
difícils i de forma ràpida), la falta 
d’influència i desenvolupament en el 
trebal l  (quan no tenim marge 
d’autonomia, no podem aplicar les 
nostres habilitats i coneixements), la 
falta de suport social (quan hem de 
treballar aïllats, sense suport de 
companys o superiors), escasses 
compensacions del treball (inseguretat 
contractual, canvis d’ubicació contra la 
nostra voluntat, quan no es reconeix la 
feina, salari molt baix), etc.  

Aquests riscos són la principal causa 
d’accidents i malalties cardiovasculars 
derivats de la feina. 

El que pretenem és que quedi clar que 
davant una possible situació de risc 
indiv idual  o col · lect iu,  com a 
treballadors tenim drets que cal tenir 
presents i exercir en la prevenció● 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALSPREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS  
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SALUT LABORAL 

Si no heu sentit a parlar mai dels 
EPI’s, heu de saber que aquests 
E q u i p s  d e  P r o t e c c i ó 
Individuals s’utilitzen quan els 
riscos laborals no es poden evitar 
al 100%. 

Per tal de complir la normativa en 
prevenció i per evitar riscos, 
l’empresa ha de proporcionar els 
EPI’s i la informació necessària 

sobre el lloc de treball i els seus 
riscos a cada treballador. 

Més informació al: 

Centre de Seguretat i Salut 
Laboral  
C.Riu Siurana, 
29-B 

Polígon Camp 
Clar, 43006 
Tarragona. 
Telèfon: 977541455 
www.gencat.cat/treball  

Centre especialitzat de  
Prevenció de Riscos Laborals 

C/Vapor 19, local 2A. Tarragona. 
Telèfon: 977252636 
centre@prevencio.com 

En cas d’algun problema o 
malaltia us podeu dirigir a la 
Unitat de Salut Laboral: 

CAP Torreforta C/ Gomera,s/n 

43006 Tarragona Telèfon: 
977541560.  

Quant a formació, la CEPTA està 
realitzant un curs semipresencial 
de 250h, subvencionat de Tècnic 
Superior de PRL especialitzat 
en Higiene www.cepta.es● 

Diccionari de les ocupacions:                                                                           

 ORIENTADOR/A PROFESSIONAL PER A LA INSERCIÓ 

L'orientador/a professional per a la inserció informa, orienta i assessora en matèria d'inserció laboral per 
potenciar la millora de l’ocupabilitat. Fa la funció de guia per a persones que es troben en una situació 
de recerca d’ocupació o de millora de feina, sempre adaptant l’itinerari a les necessitats laborals de la 
persona i les seves possibilitats de trobar feina.  

Algunes de les funcions són: detectar les necessitats de la persona que busca treball, el grau d'ocupa-
bilitat en funció de les seves característiques personals, les competències professionals i l’experiència 
laboral; promoure una inserció professional exitosa; proporcionar tècniques i eines útils per a la recerca ; 
assessorar i informar per a la formació i integració laboral de col·lectius; propiciar l’autonomia personal i 
social; dissenyar, portar a la pràctica i avaluar intervencions i programes d'orientació formatius i laborals.  

Aquesta ocupació es pot desenvolupar en diferents entitats que promouen programes de formació i 
inserció laboral, com per exemple entitats sense ànim de lucre, organitzacions empresarials, sindicals, 
agències de desenvolupament local, ajuntaments, centres educatius, etc.  

La formació reglada necessària és diversa, depèn de l’organisme o entitat on es treballarà. És possi-
ble accedir amb un Cicle Formatiu de Grau Superior Integració Social/ FPII Economia Socio-Familiar; 
FPII Adaptació Social. Però en la gran majoria d’ofertes sol·liciten Diplomatura en Treball Social / Diplo-
matura en Graduat Social/ Diplomatura en Relacions Laborals/ Diplomatura en Educació Social i en al-
tres casos Llicenciatura en Psicologia/ Llicenciatura en Sociologia/ Llicenciatura en Pedagogia/ Llicenci-
atura en Psicopedagogia/ Llicenciatura en Economia. 

És convenient tenir experiència en inserció laboral i, es recomana experiència en el camp de 
l’orientació laboral dirigida a col·lectius en risc d'exclusió social, com per exemple persones immigrades, 
persones amb discapacitat, persones amb problemes de drogoaddicció, etc.  

No és imprescindible, però es recomanable disposar de coneixements d’idiomes a més del castellà i 
català per atendre persones nouvingudes, així com coneixements bàsics d’ofimàtica i informació sobre 
el mercat de treball, orientació laboral, integració social i laboral, planificació i avaluació de projectes, i 
també tenir experiència en impartir formació, sobretot en habilitats socials i dinàmiques de grup ●  

ACTUALITATACTUALITAT  
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Tot i que el Consell Comarcal del Tarragonès ja 
fa 4 anys que ofereix als usuaris la possibilitat 
de connectar-se gratuïtament a 
internet durant una hora diària, 
davant l’augment de la demanda 
que hi ha de l’ús dels 
ordinadors per a la recerca de 
feina, s’ha decidit establir noves 
condicions que milloren l’accés a 
les persones que més el 
necessiten. 

Així doncs, tot aquella persona 
que es trobi en situació d’atur, a través d’una 
primera visita al servei d’assessorament laboral, 
té la possibilitat de connectar-se per a la 
recerca de feina (webs de treball, redacció del 
currículum, etc.) durant temps il·limitat sempre 
i quan el servei estigui disponible i no hagi gent 
en espera.  

D’altra banda, recordem que des del passat 
mes de novembre vam reprendre els cursos 
gratuïts d’informàtica. Durant els mesos de 
novembre i desembre es van fer cursos 
d’iniciació a Internet i d’ MS Word. Durant el 
mes de gener s’ha impartit un  curs d’Excel i un 
de Paquet Office adreçat a adolescents. Aquest 

2 de febrer se n’ha iniciat un de Blog Personal i  
continuen obertes les inscripcions per als 

propers cursos: del dia 24 
de febrer fins al 12 de març i 
del  16 de març fins al 2 
d’abril cursos de Paquet 
Office; i del 14 al 30 d’abril 
un altre curs de Blog 
Personal. 

Els cursos es realitzen de 
dilluns a dijous de 17:15h a 
1 9 : 1 5 h  d u r a n t  t r e s 

setmanes, aproximadament un total de 24 
hores lectives. Hi ha places per a 8 alumnes i 
es lliura certificat a aquells que hagin superat el 
80% d’assistència a les classes. 

 Per a més informació i inscripcions podeu 
trucar al 977244500 o bé passar pel C/Les 
Coques, 3, de dilluns a dijous de 9:30 a 13h i de 
15 a 17h. També podeu visitar la web 
www.tarragones.cat. 

En cas d’estar interessats en altres cursos 
d’iniciació a la informàtica es pot adaptar la 
programació dels cursos a la demanda 
existent● 

 

HORARI PIJ, PUNT DE SUPORT UOC I  

AULA D’ORDINADORS  

DE 9:30 A 19:30H DE DILLUNS A DIJOUS 
I DE 9:30 A 14:30H ELS DIVENDRES 

HORARI DEL SAL 

DE DILLUNS A DIJOUS DE 16 A 19:30H 
ES RECOMANA CONCERTAR CITA 

Si teniu algun dubte o suggeriment contacteu amb nosaltres al Tel. 
977244500 o bé a joventut@tarragones.org o sal@tarragones.org 

EL TELECENTRE DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS, EL TELECENTRE DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS,   

A DISPOSICIÓ DELS QUI CERQUEN FEINA...A DISPOSICIÓ DELS QUI CERQUEN FEINA...  

OFICINA DE SERVEIS A LA JOVENTUT                
DEL TARRAGONÈS 
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