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Cita cultural i progressista a la Facultat de Geografia i Història de Ciutat Vella  
     
Els aturats i els pobres poden patir més problemes de salut 
per la falta de feina i la inseguretat 

  
Els treballadors d’empreses que han fet reestructuracions de plantilla o que han 
patit un ERO prenen més fàrmacs per la pressió i les hores de més 
 
Fer més de 40 hores setmanals pot provocar problemes d’hipertensió, tabaquisme, 
salut mental i dormir menys del que és necessari 

  

Barcelona, 8 de juliol de 2009 
  

La crisi té efectes molt perjudicials per la salut. Les persones en atur o de classes menys benestants 

són dos dels grups amb més probabilitats de patir alguna malaltia, principalment mental, derivada de 

la falta de feina o de la inseguretat, entre altres pors. 

 

La tercera jornada de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) ha començat aquest 

matí amb una taula rodona sobre els efectes socials de la crisi i l’atur en la que han participat la 

metgessa i coordinadora de la Unitat de Salut Laboral de Barcelona, Imma Cortès; la doctora en 

Ciències Polítiques per la UAB i investigadora de l’IGOP, Natàlia Rosetti, i l’escriptor, Matthew 

Tree.  

 

La metgessa ha explicat que l’atur es més freqüent entre les dones, les joves,  les classes socials 

menys benestants i els treballadors menys qualificats (sobretot homes). Una menció especial 

mereixen el 18% d’immigrants que provenen de Països en Desenvolupament  que treballen a 

Barcelona. Segons Cortès, la majoria té moltes dificultats per trobar una feina qualificada, pateixen 

inestabilitat i més riscos laborals i tenen salaris més baixos. 

 

Entre els diferents exemples de malalties derivades de la crisi, Cortès ha citat els problemes de salut 

mental que poden patir les persones amb contractes temporals i d’obra i servei i amb dificultats per 

trobar feina. Els problemes de salut també van associats a les persones d’empreses que han fet una 

reestructuració o han patit un ERO, inclús en aquelles persones que conserven la feina. Segons 

Cortès hi ha una major demanda de psicofàrmacs per un augment del estrés perquè els treballadors 

han de fer més hores i es veuen sotmesos a una major pressió.  

 



Cortès ha parlat també dels riscos que suposa treballar més de 40 hores setmanals. Aquest fet es 

pot traduir en una pitjor salut mental, problemes d’hipertensió, tabaquisme i poques hores de son. 

 

A la mateixa taula, la doctora en Ciències Polítiques Natàlia Rosetti, s’ha referit a la necessitat de 

buscar alternatives al capitalisme neoliberal , un sistema que “agreuja” les diferències socials. Rosetti 

ha afegit que s’està tornant a idees que semblaven oblidades, com una major intervenció estatal.  

 

Rosetti és de l’opinió que hi ha una crisi de l’ocupació des de fa anys i molta precarietat laboral. Ha 

recordat que el 20% de la població espanyola viu en el llindar de la pobresa i que el treball temporal 

se situa a Espanya en torn al 30% i ha reclamat polítiques d’ocupació més actives, amb noves idees i 

una major inversió. 

 

L’escriptor Mathew Tree ha explicat que ell també va estar a l’atur. Va ser els anys 80 a Anglaterra, 

durant el mandat de Margaret Thatcher, on els drets laborals eren pràcticament inexistents i els 

nivells d’atur eren altíssims. La falta de feina va anar acompanyada de una malaltia mental. Va passar 

per un hospital psiquiàtric, la burocràcia britànica el va allunyar de la seva família i fins i tot es va 

veure obligat a demanar diners al carrer.    

 

Posteriorment, la UPEC ha celebrat un debat sobre ètica civil republicana amb la presència del 

doctor en Sociologia i professor de la UAB, David Casassas; la catedràtica d’Història de la Revolució 

Francesa a la Universitat de Paris VII, Florence Gauthier; i el catedràtic d’Història Contemporània 

de la UAB, Pere Gabriel. Durant la seva intervenció Gabriel ha dit que el republicanisme no pot 

escapar al conflicte social i ha defensat la necessitat de recuperar la tradició i la cultura republicana. 

Per al catedràtic de la UAB les mobilitzacions socials són vitals per avançar en aquesta línia. 

 

Per la seva part, Florence Gauthier ha dit que el dret dels pobles a la seva sobirania surt com a 

resposta al Imperialisme Europeu i ha subratllat que el republicanisme es sustenta en el principi de 

sobirania popular. 

     

Sala de premsa a www.comedia.cat.  

  

www.upec.cat 
  

Premsa & comunicació � Ana Sánchez � COMEDIA 
passatge sert 10, baixos � 08003 barcelona � asanchez@comedianet.com 

932 68 21 43 · 638 01 45 45 · www.comedia.cat  
 


