
Presentació  
 
L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral té entre les seves funcions, d’acord al DECRET 
35/2022, d'1 de març, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball, organitzar, 
desenvolupar i promoure activitats relacionades amb la formació i la promoció en matèria de 
seguretat i salut laboral. I més concretament, l’àrea de Formació i Promoció de l’ICSSL ha de 
coordinar l'organització, la gestió i l'execució de les activitats formatives, informatives i de 
promoció i portar-les a terme. A més a més ha de definir, dissenyar i planificar totes les 
campanyes i les accions de difusió i de promoció específiques.  
 
En aquest marc de referència, l’ICSSL planteja una exposició de cartells sobre la prevenció de 
riscos laborals que mostri una evolució en el temps del què es feia a principis del segle XX fins a 
l’actualitat.  
 
Els cartells que s’han succeït al llarg de la història són una font indiscutible d’informació sobre 
la implantació de mesures de seguretat.  
 
L’esforç per eliminar i reduir els riscos en el treball ha estat una constant a partir del segle XIX, 
especialment en els països desenvolupats: administracions, gremis, patronals i sindicats, i amb 
aquesta exposició de cartells proposem un viatge en el temps en la comunicació de la 
prevenció.  
 
L’objectiu de fons de l’exposició és sensibilitzar la població sobre la importància de la 
prevenció dels riscos laborals i fomentar el valor de la prevenció en promoure’n la difusió.  
 
Es tracta de conscienciar de la gran diversitat de mesures preventives que es poden aplicar als 
llocs de treball per evitar els riscos que estan presents en qualsevol tipus de feina, i fomentar 
el valor de la prevenció per tal d'anticipar-se a possibles successos no desitjats, com són els 
danys a la salut derivats del treball. 

 

Una mica d’història 

 

L’exposició La Croada de la Previsió va ser organitzada per la Conselleria de Treball i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya l’any 1937, i va ser la primera exposició de cartells 
nacionals i internacionals sobre prevenció d’accidents del treball.  
Aquesta primera exposició es va nodrir de la col·lecció documental de més de 700 cartells 
sobre prevenció d'accidents laborals, editats durant les dècades dels anys vint i trenta a 
diversos països d'Europa i també a Austràlia, Canadà, Estats Units i Japó, que custodiava l'Arxiu 
Nacional de Catalunya. El conjunt oferia una gran varietat d’estils, de recursos gràfics i de 
llengües en què s'expressava una mateixa idea: la prevenció d’accidents laborals.  
 
En el context del Fòrum de les Cultures 2004, l’ICSSL va fer un recull de cartells internacionals i 
nacionals dels instituts de seguretat d’arreu el món, i va fer una selecció dels més 
representatius perquè formessin part de l’exposició sobre la prevenció .  
 
Aquests cartells i una selecció de cartells antics de l’Arxiu Nacional de Catalunya (Col·lecció 
1925-1937) es van exposar a Barcelona, en El Fòrum de les Cultures 2004, exposició 
organitzada pel Departament de Treball, en col·laboració amb l’Arxiu Nacional de Catalunya.  
 



El Programa Talent creatiu i empresa és un programa que fomenta la realització de projectes 
que desenvolupen estratègies de relació en el camp de la innovació i l’intercanvi de 
coneixement entre els centres docents d’arts plàstiques i disseny i les empreses, institucions i 
entitats que permeten als estudiants integrar en el seu aprenentatge l’entorn laboral d’un 
ambient real. El Servei d'Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció 
General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Departament 
d’Educació) l'impulsa i gestiona, i l’ICSSL és una de les institucions que hi participa.  
 
Proposem utilitzar una selecció dels cartells que cada any el Consell de Relacions Laborals 
produeix per commemorar el 28 d'abril, dia Internacional de la Seguretat i la Salut a la Feina. 


