
Programa

9.00 Presentació. Núria Gilgado, 
secretària de Política Sindical de la 
UGT de Catalunya

9.30 Gestió dels agents cancerígens. 
Què són? Classificació, normativa i 
gestió de la prevenció. Xavier Solans 
Lampurlanés, cap de la Unitat Tècnica 
de Condicions Ambientals de l’Institut 
Nacional de Seguretat i Salut en el 
Treball (CNCT-INSST)

10.15 Medicina del treball i càncer. 
M. Teófila Vicente Herrero, doctora en 
medicina, especialista en Medicina 
del Treball, del Grup Càncer i Treball. 
Asociación Española de Especialistas 
en Medicina del Trabajo (AEEMT) 

10.35 Infradeclaració del càncer d’origen 
laboral i les seves despeses  
associades. Alfredo Menéndez, 
catedràtic d’Història de la Ciència de 
la Universidad de Granada 

11. 00 Bones pràctiques. Modera: F. 
Xavier Borrajo, responsable salut 
laboral UGT- Serveis Públics
Manipulació agents cancerígens. 
Carles García, responsable Salut 
Laboral FICA Tarragona i delegat de 
prevenció de BASF
       Experiència «Unitat hospitalària de 
patologia laboral». Consol Serra, 
doctora en Medicina, especialista en 
Medicina del Treball, Servei de Salut 
Laboral, Parc de Salut MAR. IP del 
Centre d'Investigació en Salut Laboral 
(CiSAL), IMIM/Universitat Pompeu 
Fabra.
Negociació col·lectiva sobre la 
tornada a la feina després d’una 
baixa de llarga durada. Fernando 
Cobano, responsable de salut laboral 
del Sector Salut i Serveis 
Sociosanitaris. UGT-Serveis Públics. 

12.00. Cloenda. Camil Ros, secretari 
general de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya, 
considerem essencial que els 
treballadors i treballadores i els seus 
representants han de conèixer els 
agents cancerígens o carcinogènics 
que es poden trobar en el medi 
laboral. Per això, un dels objectius 
d’aquesta jornada és oferir 
informació sobre què són els agents 
cancerígens, com actuen sobre les 
estructures de l’organisme, com es 
classifiquen, com es gestiona aquest 
risc i quines mesures de prevenció i 
actuacions s’han d’aplicar no només 
des de la vessant tècnica, sinó també 
tenint en consideració el paper de la 
medicina del treball. 

També volem visibilitzar la 
infradeclaració desproporcionada 
dels càncers d’origen professional i 
les conseqüències que això provoca. 

A més, volem compartir bones 
pràctiques de gestió dels agents 
cancerígens que considerem 
exemplaritzants, ja siguin actuacions 
des de la negociació col·lectiva, des 
de l’àmbit hospitalari o des 
d’empreses que gestionen el risc de 
treballar amb aquests agents. 

Així mateix, els representants de la 
UGT de Catalunya exposaran el 
posicionament sindical sobre els 
agents cancerígens. 

En conclusió, una jornada informativa 
que pretén dotar d’eines a les 
treballadores i treballadors per 
conèixer i prendre consciència 
d’aquest risc i les seves 
conseqüències des de diferents 
punts de vista per obtenir-ne una 
visió general. 


