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PPrreevveenncciióó  ddee  ll ’’eessttrrèèss  

"Treballa en allò important, no en allò urgent” 

Andrés Martín 
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Què és? 

ü L’estrès és una reacció psicofisiològica produïda per una relació 
problemàtica entre la persona i el seu entorn que afecta el seu benestar. 
L’estrès resulta del sentiment d’incapacitat dels individus per acomplir els 
requisits i demandes que els planteja el seu entorn.  Els símptomes són 
una pressió arterial alta, estat depressiu, irritabilitat i insomni. 

ü L’estrès laboral resulta d’aspectes de gestió i concepció de 
l’organització com ara la definició del lloc de treball, l’ambient, les relacions 
laborals, l’estructura i el clima de l’organització, factors que tenen la 
potencialitat de causar danys físics i psicològics als treballadors. 

ü La prevenció de l’estrès és el disseny proactiu de polítiques que, més 
enllà de centrar-se en els casos personals, condueixin a la implantació d’una 
cultura preventiva en l’organització tot partint del supòsit que tota 
organització és susceptible de generar estrès sota determinades condicions 
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i,  a més, té el deure recollit en la legislació laboral, de vetllar per la salut 
dels seus treballadors. 

ü La persona en situació d’estrès pot mostrar en el lloc de treball 
conductes dispars que van des de la irritabilitat, neguit, desconcentració i 
errors fins a la passivitat o inclús el fenomen del presentisme (gent que 
està físicament a la feina però no està activa, que ha desconnectat de 
l’organització). Precisament el desig frustrat de fugir del focus d’estrès 
acaba generant les reaccions de resistència que produeixen un desgast 
continu en l’organisme. 

ü  Per situar l’impacte humà i econòmic de l’estrès només cal atendre a 
una dada: l’estrès ocasiona entre el 50% i el 60% de les jornades perdudes 
per baixa laboral segons un informe de l’Agència Europea per a la Seguretat 
i la Salut en el Treball (EU-OSHA). 

ü Algunes de les causes d’estrès laboral més comunes són: 

§ Disfuncions en la informació: l’excés d’informació pot arribar a 
ser paralitzant per sobrecàrrega d’estímuls. Tanmateix, les 
deficiències informatives també generen incertesa i desprotecció 

§ Mala distribució del temps de treball: les jornades llargues i 
els horaris no racionalitzats col·lisionen amb les necessitats de 
conciliació amb la vida privada 

§ Falta de personal: plantilles curtes i sobrecarregades 

§ Sobrecàrrega de responsabilitats: el traspàs de 
responsabilitats a persones a qui no els corresponen per disseny 
del lloc de treball i nivell salarial és un focus d’estrès 

§ Lideratge vertical: apel·lacions a la jerarquia per justificar 
decisions, direcció autoritària, arbitrarietat en les decisions, manca 
de planificació 

Eines 

Per realitzar una bona prevenció de l’estrès laboral cal centrar-se en 
l’avaluació de riscos i en les actuacions que incideixin en l’organització 
laboral: 

 

ü Mesures sobre l’organització:  

§ Avaluació de riscos: els riscos psicosocials han d’integrar-se amb 
tot el seu pes en l’estratègia de prevenció de riscos. Això implica 
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adoptar metodologies homologades que els prestin l’atenció 
deguda 

§ Cercles de salut: són grups de debat entre treballadors 
constituïts en el lloc de treball per tal d’identificar riscos per a la 
salut i debatre possibles solucions 

§ Anàlisi de les dades laborals: l’anàlisi de les dades laborals pot 
indicar l’existència de factors de risc psicosocials. Especialment 
significatives són les dades referents al nombre d’accidents, 
relaxaments dels controls de qualitat, taxa d’absentisme, baixes 
relacions amb factors psicosocials, càrrega d’hores extres, pics de 
feina. 

§ Dissenys de polítiques de conciliació: si el treballador percep 
el treball com a una amenaça per a la seva vida personal s’inicia la 
dissonància cognitiva que està a la base de l’estrès. A 
Anglaterra ja es parla dels workends per referir-se als caps de 
setmana en els quals el treballador ha de dedicar-se a fer tasques 
pendents de la feina a més de tots els assumptes personals que no 
té temps de resoldre durant la setmana per l’allargament de les 
jornades 

§ Racionalització de tasques: una correcta delimitació de 
funcions, responsabilitats i disseny del lloc de treball combatrà 
bona part de les causes d’estrès 

§ Disseny d’espais: consultores com la californiana JumpSpace han 
estudiat l’impacte de l’entorn laboral sobre la persona. Proposen 
espais zen per a la relaxació, amb coixins i taules informals 

ü Mesures sobre les persones: 

§ Coaching per a directius: com a primers responsables han de 
transmetre un estil de direcció racional, sense pressions i 
participatiu 

§ Programes de gestió del temps: una adequada planificació 
evita urgències i sobrecàrregues 

§ Tallers de relaxació, ioga, meditació 

§ Jornades de convivència: milloren el clima i les relacions 
interpersonals 

§ Programes d’assistència personalitzada: intervenció 
d’especialistes en casos de crisis personals, problemes familiars, 
addiccions, etc. 

§ Ús de noves tecnologies: algunes eines innovadores en el camp 
de l’estrès provenen de la interactivitat de les noves tecnologies. 
És el cas del videojoc Mind Training que aplica les troballes de la 
Universitat McGill de Montreal en la generació d’estímuls positius 
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La dada 

A Espanya, més de cinc milions de treballadors es veuen obligats a treballar 
sota pressió o són víctimes de violència o abusos. La major part afirma suportar 
sobrecàrrega de treball o realitzar les seves tasques amb falta de temps, fet 
que afecta al seu benestar mental. Són dades de l’Informe sobre accidents de 
treball i malalties professionals obtingut de l’Enquesta de Població Activa (EPA) 
corresponent al 2007. Un estudi de l’Agència de Salut Pública de Barcelona posa 
de manifest que els problemes causats per una càrrega de treball excessiva 
incideixen més en les dones que en els homes.  

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ext.  

                AVALUACIÓ DE RISCOS 

 
 

           CONTEXTUALS 
 

ü Cultura de l’organització: comunicació pobra, 
indefinició d’objectius 

ü Rol en l’organització: conflictes, ambigüitats i 
solapaments en els rols 

ü Trajectòria professional: incertesa, 
sobrepromoció, subpromoció, estancament, 
poc valor social de la feina, salari baix 

ü Decisions: poca participació en les decisions, 
poc control sobre el treball 

ü Relacions interpersonals:  aïllament físic o 
social, conflictes interpersonals 

ü Interacció treball-vida personal: conflictes 
horaris, manca de suport familiar 

 
 
 

INTRÍNSECS AL LLOC DE TREBALL 
 
ü Equipament de treball: equipament poc fiable 

o deteriorat 
ü Disseny de tasques: poca varietat, treball 

fragmentat, infrautilització de les capacitats 
ü Càrrega de treball: Sobrecàrrega o absència 

de feina, falta de control sobre el ritme de 
treball, pressió temporal 

ü Calendari laboral: treball per torns, horaris 
inflexibles, horaris imprevisibles 

 

                CONTROL DE RISCOS 

 
ü Mesures sobre 

l’organització:  

§ Racionalització de 
tasques 

§ Delimitació de funcions 
§ Reducció d’incerteses 

 
ü Mesures sobre el lloc de 

treball: 

 

§ Millora d’equipaments 
§ Control de sorolls, humitat 

i temperatura 
§ Regulació de les tasques i 

ritmes de treball 
(pauses) 

 
ü Mesures sobre el 

treballador: 
 

§   Tallers de relaxació, 
meditació, ioga 
§   Incentivació del treball 
§   Programes d’assistència 
personalitzada per psicòlegs i 
especialistes en casos de 
crisis personals, problemes 
familiars o addiccions 

 

FEEDBACK 

FEEDBACK 
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L'experiència 

 

ü L’associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció (aMSP) és un servei de 
prevenció mancomunat amb una amplia representació en l’àmbit sanitari i 
sociosanitari català.  

ü A l’aMSP la prevenció de l’estrès contempla un protocol de treball que 
se centra en el coneixement i anàlisi de les percepcions dels treballadors 
sobre les seves condicions de treball i quines pràctiques generen estrès,  
burnout, ambients de treball hostils, augment dels accidents, etc., i 
influeixen en la salut de l’organització.   

ü  Per prevenir i evitar aquests efectes dins dels seus centres de treball 
actuen en tres àmbits que s’autoalimenten: 

§ Les actuacions de prevenció primària es desenvolupen 
mitjançant la creació i implantació de protocols i pactes dins de les 
organitzacions per actuar des d’una vessant macro 

§ La prevenció secundària actua a partir de les situacions que van 
apareixent, elaboració d’avaluacions, valoracions i disseny 
d’actuacions conseqüència de l’anàlisi de causes, fets dins dels 
grups de treball creats per a aquest fi 

§ El tercer àmbit s’activa una vegada s’ha produït l’efecte directe 
en la salut de l’individu: tractament, rehabilitació, reinserció en el 
treball i seguiment 

ü  Quan l’any 2003 van començar a avaluar els riscos psicosocials en els 
seus centres de treball, hi van detectar força ambients susceptibles de 
generar estrès.  

ü La detecció és va fer en primer lloc mitjançant un estudi quantitatiu, 
una radiografia de la temperatura de l’organització, (amb més de 5000 
enquestes). Amb els resultats començava l’aplicació de tècniques 
qualitatives i grups de treball per aprofundir i dissenyar les intervencions 
mes adequades. 

ü  Aquest procediment feia augmentar el nombre d’interlocutors que 
normalment no expressen el seu parer. Tots aquests processos d’intercanvi  
s’alentien molt perquè eren llargs, es perdia un gran potencial i sovint es 
topaven amb canvis organitzatius coincidents en el temps. Aquestes 
experiències en molts casos van quedar sense una bona definició 
d’intervencions concretes. A més, el treball sobre problemes puntuals 
obstaculitza la visió general de tots els altres. 
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ü Per resoldre aquestes deficiències,  van implantar una eina innovadora: 
els tallers apreciatius de prevenció. Es van dissenyar amb l’objectiu 
d’implicar a tots els treballadors durant el procés des d’una perspectiva 
positiva, grupal, participativa i transparent.  

ü  Els tallers s’utilitzen ara com a tècnica independent o com a complement 
d’altres tècniques. Es fan per grups professionals, de manera que s’implica 
als grups poc participatius que hi ha dins del sector sanitari. La selecció 
dels participants es fa segons perfils en funció del tema a treballar. 
També es compta amb aquests grups en les avaluacions. 

 

 

ü Tusgsal és una empresa de transports que gestiona trenta línies 
d’autobús del Barcelonès Nord i disset línies d’autobusos nocturns de 
Barcelona ciutat amb gairebé vuit-cents treballadors constituïts en una 
societat anònima laboral.  

ü A Tusgsal, s’entén l’estrès com el desequilibri entre les demandes i 
expectatives de l’empresa i la capacitat del treballador per dur-les a 
terme 

ü  L’any 2000 van començar les actuacions davant dels factors psicosocials. 
Així, aquell any es va elaborar una fotografia de l’empresa amb l’avaluació 
dels riscos segons el mètode EWA per al lloc de treball de cada conductor,  
tenint en compte la càrrega mental de treball. 

ü L’any 2001 es van posar en marxa un seguit de reconeixements 
mèdics que seguien uns protocols d’atenció personalitzada a treballadors 
amb problemàtiques específiques, amb l’ajuda d’una consultora psicològica.  

ü A partir del 2003 és quan es realitza una primera avaluació específica 
entre el col·lectiu de conductors, per després en el 2004 acabar de perfilar el 
que seria un projecte d'intervenció en factors psicosocials en tres 
fases, l’última de les quals s’estava desenvolupant l’any 2008.  

ü  L’organització ha dut a terme sessions formatives amb els conductors, 
ja que una part del treball per fer front a l’estrès l’han de fer sols. La major 
part del temps treballen aïllats i això fa que sigui necessari una correcta 
gestió de les situacions susceptibles d’ocasionar estrès.  

ü Tusgsal va dur a terme un estudi en col·laboració amb la Universitat de 
València relacionat amb l’estrès dels conductors, anomenat  Perfil de Riesgos 
Psicosociales de los Conductores de Autobuses que també fa una 
comparativa amb d’altres professions. Una de les principals conclusions és la 
bona percepció que aquests professionals tenen de la seva feina, en 
considerar-la amb sentit, útil i important. Una altra dada significativa és que 
tenen un alt grau d’exposició a l’erosió externa. També destaquen, segons 
l’estudi, per tenir un lideratge positiu i bones dots de comunicació.   
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Prevenció de l’estrès: una oportunitat de millora a les organitzacions. Fundació 
Factor Humà, 04/03/2008. 

Jornada del grup estable de Prevenció, Salut i Medi ambient de la Fundació 
Factor Humà on vam plantejar la situació actual amb Ramona Garcia-Macià, 
responsable de PRL del Departament de Salut de la Generalitat, i vam veure les 
experiències del Consorci Hospitalari de Catalunya i TUSGSAL. 

 http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6652 

 

Rowh, Mark. “Thinking Outside the (Stress) Box”. Human Resource Executive 
Online, 01/04/2008. (Article consultat online: 13/04/2008)  

A IBM es van adonar que els seus treballadors sofrien estrès per la creixent 
complexitat dels seus rols. Com a solució van desenvolupar un programa 
perquè els empleats identifiquessin els processos productius més estressants i 
així canviar-los o suprimir-los. 

http://www.hreonline.com/HRE/story.jsp?storyId=84158440   

Traducció disponible a factorhuma.org: 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6882 

 

Hernández, Gaspar. "Trabaja sobre lo importante, no sobre lo urgente". El 
Periódico, 14/01/2009. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6652
http://www.hreonline.com/HRE/story.jsp?storyId=84158440
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6882
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Entrevista d'El Periódico a Andrés Martín, especialista en reducció d'estrès: 
"Parlar de la crisi fomenta la sensació d'amenaça i incertesa, i això genera una 
major preocupació. Aquesta preocupació esgota les nostres energies." 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7498  

 

www.iestres.es 

Portal amb informació sobre la gestió efectiva de l’estrès. Ofereix un test per 
mesurar el grau d’estrès a partir dels seus símptomes físics. 

http://www.iestres.es 

 

 

 

 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7498
http://www.iestres.es
http://www.iestres.es

