
 

        

  La sinistralitat 
laboral augmenta 
       

 
 
 Davant l´augment d´accidents als llocs de treball I l´augment de morts per culpa 
d´una nula o mínima previsió de riscos laborals, el  Sindicat CNT-AIT us informa: 
  

- Segons la Llei de Prevenció de riscos Laborals, els treballadors han de demanar els 
equips de protecció individual i utilitzar-los correctament. 

- Informar al seu superior de les possibles situacions que poden ser un risc per a la 
seguretat i la salud dels treballadors. 

- Poden parar la seva activitat laboral si creuen que hi ha un risc elevat de tenir un 
accident. 

 
 Qualsevol intent del empresari de no complir la llei de seguretat i higiene, sancionar o 
acomiadar a un treballador/a per la seva acció en aquests afers, s´han de denunciar 
ràpidament actuant amb contundència. 
 

1. Informar al Sindicat per denunciar davant inspecció de treball les irregularitats 
comeses per l´empresari. Si no vols fer-ho amb el Sindicat, et recordem que 
l´inspector no pot dir a l´empresari qui ha denunciat. 

2. Denunciar a l´autoritat competent les irregularitats en la sanció o acomiadament. 
3. I la mes important, organitzar una resposta sindical perque l´empresari s´ho pensi 

un altre cop quan vulgui acomiadar a un treballador. 
 
 Per tot aixó: 
 No tinguis por i actua, organitza´t. Els accidents els patim els treballadors no els 
empresaris, els beneficis se´ls emporten els patron s i no nosaltres els obrers. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                      
El Plà Bolonya i 
els seus efectes 
  
 La CNT Premià va organitzar, amb 
la col·laboració del Centre d´Estudis 
Llibertaris Francesc Sàbat de 
Terrassa, una xerrada sobre la nova 
llei d'Ensenyament superior que 
afectarà a l'Educació de totes les 
universitats europees.  
 
  El passat dissabte 26 d´abril va tenir 
lloc al centre cívic de Premià una 
xerrada sobre el Pla Bolonya, a càrrec 
de Sheila Ballesteros, afiliada a la CNT-
AIT de Terrassa i estudiant de dret a la 
UAB, que ens va parlar de com afectarà 
aquesta llei a totes les carreres 
universitàries. 
 
 L'augment d`hores lectives presencials 
equipararan l'horari d'estudis al horari 
laboral, no permetent que la persona 
que vulgui estudiar pugui treballar a 
l'hora per poder pagar-se la carrera. Així 
doncs les persones amb menys 
recursos econòmics, ho tindran mes 
difícil a l'hora de realitzar estudis 
especialitzats de posgrau, creant així un 
elitisme a les universitats, que alhora, 
es convertiran en empreses que 
prepararan als estudiants segons les 
necessitats del mercat laboral. 
  
 També en Gerard membre de les 
assemblees llibertaries de la UAB i la 
UB, ens va posar al dia de les lluites 
que estan duen a terme les assemblees 
d'Estudiants i quina era la postura de 
molts professors que veuen en aquest 
pla una llei perjudicial per l'educació. 
 
 Al final de la xerrada es va produir un 
estens debat en el qual, van participar la 
majoria dels assistents. 
 
.   
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