
Benvolguts!  

 Em dic XXXXX, sóc alumne del Doctorat en XXXX XXXX  i becari de col·laboració amb la 
UAB al XXXXXX. El passat dijous 27 de novembre vaig participar del curs de Formació 
Inicial en Prevenció de Riscos Laborals, organitzat per l'Àrea d'Afers Acadèmics.  

 Puc dir que aquest curs va ser molt instructiu i lamento no haver tingut accés a aquest 
tipus d'informació al any acadèmic passat (2007/2008). Dic això perquè, com a becari de 
col·laboració a la Biblioteca de XXXX als mesos de XXX i XXX d'aquest any (convocatòria 
d'estiu), vaig sortir lesionat.  

 Encara sento els efectes de la tendinitis a les meves mans, causada per la meva feina a la 
biblioteca, que em va obligar anar a un fisioterapeuta (X. Z., Global Fisioteràpia, dia 
23/07/2008) i al meu metge de capçalera (F. B., CAP Joan Mirambell i Folch, dia 
10/09/2008).  

 Per ignorància meva no vaig anar al SAS/UAB. Vaig pensar que seria millor anar al meu 
metge de capçalera. Totalment el revés, una vegada que al curs de formació inicial vaig 
aprendre que en casos com aquest el personal del SAS/UAB contacta amb el Servei de 
Prevenció de Riscos i així es posa en marxa un procés de evaluació de la situació, 
identificació de nous factors de riscos etc. Així que fins aquest moment només els companys 
de feina i amics van adonar-se d'aquesta situació a partir de les meves queixes i de la 
necessitat de medicar-me.  

 El que més m'ha sorprès de tot això es descobrir que hi ha tot un treball de formació i 
sensibilització en prevenció de riscos laborals i també la confecció d'un mapa de riscos per 
els professionals de la biblioteca però que en cap moment vaig rebre informació sobre 
aquest tema. Es a dir, per que serveix un pla de prevenció de riscos laborals si les persones 
responsables per posar-lo en marxa no ho fan? Cal dir que aquestes mateixes persones 
també son (o al menys haurien de ser) les responsables per orientar i tenir cura per la salut 
de les persones durant el desenvolupament de la seva feina.  

 Per la meva desgracia vaig descobrir els riscos als quals estava sotmès quan el meu cos 
em va cridar demanant atenció: la exhaustiva repetició dels mateixos moviments al curs 
de les cinc hores de treball em cobràvem el seu preu. En el meu cas específicament va ser 
massa tard. Prefereixo pensar que no vaig rebre cap recomanació en el sentit de prevenir 
riscos laborals per una qüestió de ignorància o desconeixement.  

 Prefereixo pensar que la mateixa ignorància o desconeixement produeix la falta de 
connexió entre el pla de prevenció de riscos laborals i les meves tasques que bàsicament es 
reduíem al procés d'ordenació de llibres a les prestatgeries de la biblioteca, a moure 
prestatges i més prestatges de llibres al dipòsit, treure de les prestatgeries llibres esponjats 
etc. Es a dir, repetir el mateix moviment amb les meves mans sense cap recomanació de 
descans per prevenir lesions. Cap moviment del personal de la biblioteca per plantejar el 
treball dels becaris de forma a alternar tasques diferents i així evitar el que em va passar. 

 L'escletxa entre l'informació que vaig rebre al curs de Formació Inicial en Prevenció de 
Riscos Laborals i la realitat que vaig viure com a becari de col·laboració a la biblioteca  

XXXX  em fa qüestionar:  



-          Per que no vaig rebre cap instrucció en el sentit de la prevenció de riscos 
laborals? (Només vaig rebre informació inicial sobre el funcionament de la 
biblioteca i els meus deures. Això si, molt bé senyalats)  

-         Qui era la persona responsable per instruir-me en aquest sentit i per que no ho 
ha fet? - Per que serveixen les formacions i plans de prevenció de riscos 
laborals? (Només per dir que compleixen la llei? Per la obtenció de punts per 
certificats ISO etc? Per emmagatzemar a un calaix?)  

-         Per que demanar un tipus de formació especifica dels candidats a places com 
la que hi vaig ocupar si senzillament podrien resumir les meves tasques a la de 
mosso de magatzem (Suposo que per això no cal que el candidat estic fent un 
curs en humanitats, socials o coses d'aquest tipus)  

Tot plegat, escrit per donar visibilitat del que pot passar (o segueix passant). Per 
que els responsables puguin replantejar les tasques de les persones de forma més 
humana. Per que el mapa de riscos d'aquest biblioteca consideri aquesta realitat (al 
curs ens vam dir que aquestes mapes son movibles, es a dir, actualitzables).  

Atentament,  


