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/01 L'experiència de les persones malaltes de càncer

DIAGNÒSTIC
DE CÀNCER

TOTAL Diagnosticats per edat No diagnosticats per edat

2,8%
4,3%

5,3%

87,6%

Sí, actualment Sí, en els darrers 5 anys Sí, fa més de 5 anys No, mai

Li han diagnosticat mai un càncer?

Base: 1.002 enquestats
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DEFINICIÓ DE 
L'ESTAT DE

SALUT ACTUAL

TOTAL Diagnosticats No diagnosticats

80,8% 16,0% 3,2%

Bo / Molt bo Regular Dolent / Molt dolent

/01 L'experiència de les persones malaltes de càncer

Com descriuria el seu estat de salut actual?

Base: 1.002 enquestats
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/01 L'experiència de les persones malaltes de càncer

SIGNIFICAT DE
LA PARAULA

"CÀNCER"

Total Diagnosticats No malalts de càncer

Malaltia
PorMort

Dolor Tristesa

Lluita

Malaltia greu

Patiment
Superació

Quimioteràpia

DolentNc

Preocupació

Respecte
Força

Problema
Pànic

Mal
Di�cil

Putada

Curació

Mala sort
Merda

Temor

Terror
Tractament

Desgràcia

La meva mare

Malament

Pena

Salut

Complicat
Esperança

Família

Lluitar

Malaltia curable

Malestar

Angoixa

Depressió

Dur

Duresa

Empatia

Malaltia perillosa

Més investigació

Valentia

Ajuda

Carcinoma

Càncer

Destrucció Fi

Fàstic

Gravetat

Hospital

Impotència

Incertesa

Llarg camí
Mal rotllo

Malaltia complicada

Malaltia dolenta
Malaltia terminal

Odi

Perill

Perill de mort

Pitjor malaltia

Repte

Res

Tumor
Accompanyament

Adaptació

Agressiu

Ajudar

Amb la meva mare

Batalla

Camí dur
Canvi consciència

Canvi radical vida

Condició de salut

Costa sortir endavant

Creixement celules dolentes

Curacó

Càncer de colon

Càncer de pit

Cèlules

Decepció

Desa�ament

Desconeixement

Devastador

Difícil

Drama

El meu pare

Energia bruta

Esforç

Estrés

Expectativa

Experiències familiars

Familiars perduts

Família trencada

Fatiga

Feina

Força voluntat

Frustració

Gent malalat

Gent sense recursos

Guerra

Hostia

Impacte

Injust

Leucèmia

Llàsima

Loteria

Mal degeneratiu

Mal estar

Mal rotllo

Mala notícia

Mala sensació

Malaltia cruel

Malaltia emocional

Malaltia �nal

Malaltia forta

Malaltia fotuda

Malaltia llarga

Malaltia que està massa present

Malaltia que pot patir tothom

Malaltia sense cura

Malaltia seria

Malaltia superable

Malatia amb risc mort

Malatia greu

Malatia terrible

Mocador

Molta importància

Moment difícl

NC

Natural

Neguit

Neoplasi

No escoltar el cos

No hauria d'exisir
Nova vida

OperacióOportunitat

PLAGA

Palane

Paraula forta

Passar-ho malament

Pell de gallina

Pensaments negatius

Per què?

Perillós

Persona normal

Persones que el passen

Pitjor

Pitjor notícia
Poques possibilitats

Protecció

Prov

Prova de vida

Pèrdua

Quant em tocarà a mi? Quimio

Recuperació

Reducció
Reproducción descontrolada de célules

Ràbia
Seno

Sentència de mort

Sobreviure

Suma de malalties

Terminal

Trenca vides

Tumor maligne

Aigua

Baixa

Cop

Covid

Desolació

Em va passar a mi

Estat

Fallida

Gaudir

Horror

Inseguretat

Investigar

Jo n'he tingut
Malatia a vèncer

Malson

Pèrdua de ganes

Res és com abans

Signe de l'horòscop

Sorpresa

Suport moral

Ànims

Què és el primer en què pensa quan sent la paraula “càncer”?

Base: 1.002 enquestats
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/01 L'experiència de les persones malaltes de càncer

SITUACIÓ
LABORAL EN EL

MOMENT DE
LA DIAGNOSI

81,5% 18,5%

Sí treballava No treballava

En el moment del diagnòstic. estava  treballant en aquesta o en una altra empresa?

Base: 1.002 enquestats
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/01 L'experiència de les persones malaltes de càncer

CONTINUÏTAT
LABORAL

DESPRÉS DE
LA DIAGNOSI

I ELS SEUS
MOTIUS

33,9%

50,0%

16,1%

He continuat treballant

He estat de baixa puntualment

He estat de baixa fins esgotar-la

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

52
,9

%

47
,1

%

41
,3

%

17
,3

%

1,
9%

Per tenir sensació de normalitat

Per ser positiu/autoestima

Per motius econòmics

Per no haver de donar explicacions Altres

Ha continuat treballant o un metge li ha donat la baixa?

Per quina/es raó/ns va continuar/ha continuat treballant, encara que sigui parcialment? (Múltiple) 

Base: 124 enquestats que tenen o han tingut càncer i (2) 104 enquestats que tenen o han tingut càncer i han continuat treballant
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/01 L'experiència de les persones malaltes de càncer

COMUNICACIÓ DE
 LA MALALTIA

I LA REACCIÓ DE
L'EMPRESA I ELS

COMPANYS/ES

TOTALTOTAL

Cap immediat

Companys/es

Direcció de l’empresa/RRHH

No vaig parlar amb ningú

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

44,4%

41,9%

38,7%

16,1%

Empresa Companys/es

BéComprensió
Recolzament Nc Sorpresa

Empatia

Normalitat

Positivament

Preocupació

Donar ànims

Família

Malament

Molt bé

Res

Sopresa

Ajuda

Al moment

Amb sorpresa Atenció

Compassió

Condescendència

Correcte

Delicadament
Em van dir que no em preocupes, que no perderia la feina

EstranyatsFredament

Ganes

Indiferencia

NC

Rápidament

Solidaritat

Bé

Ho vaig comunicar via carta i van reaccionar ràpidament

Quan va saber que tenia càncer, va optar per parlar de la malaltia amb ...? (Múltiple)

En una paraula, quan ho va comunicar, com va reaccionar la direcció de l’empresa / cap immediat / companys/es?

Base: 124 enquestats que tenen o han tingut càncer
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/01 L'experiència de les persones malaltes de càncer

CANVIS EN EL
TRACTE REBUT

EN L'ENTORN
LABORAL

Sí, més proper
50,0%

No he notat cap canvi
23,1%

Sí, més distant
19,2%

Sí, els hi costa
parlar amb mi
7,7%

En comunicar que tenia/té càncer, el tracte  que va/ha rebre/rebut en el seu entorn laboral ha canviat?

Base: 104 enquestats que tenen o han tingut càncer i han parlat de la malaltia.
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/01 L'experiència de les persones malaltes de càncer

EN TORNAR A LA
FEINA, TROBA

L'ESPAI LABORAL
COM ABANS DE

LA MALALTIA
87,9%

12,1%

D'acord Desacord

Acord o desacord amb: "Una vegada he tornat al meu lloc de feina, he pogut trobar-me al meu espai de feina com abans de la malaltia".

Base: 124 enquestats que tenen o han tingut càncer.
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/01 L'experiència de les persones malaltes de càncer

ADAPTACIONS
A LA FEINA

PER MOTIUS
DE SALUT

Combino treball presencial i
telemàtic

He canviat l’horari (mateixes hores)

He realitzat/estic realitzant una
reincorporació progressiva

S’ha adaptat físicament el meu espai
de treball

Treballo menys hores

He canviat el tipus de feina que
realitzo

Altres

Cap canvi

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

21,8%

21,0%

16,1%

16,1%

15,3%

8,9%

2,4%

32,3%

Actualment, ha hagut de modificar aspectes de la seva feina donada la seva situació de salut? (Múltiple)

Base: 124 enquestats que tenen o han tingut càncer.
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/01 L'experiència de les persones malaltes de càncer

IMPACTE
DE LA SALUT

A LA FEINA

TOTALTOTAL

Tinc problemes a la feina pel
cansament i/o manca d’energia

Tinc dubtes respecte el futur

Em sento limitat/da a l’hora de fer la
meva feina

Em sento desanimat/da a l’hora de
realitzar la meva feina

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

37,1% 40,3% 22,6%

36,3% 40,3% 23,4%

33,1% 33,9% 33,1%

27,4% 33,9% 38,7%

D'acord Ni d’acord ni desacord Desacord

Indiqui el seu grau d'acord o desacord amb les afirmacions

Base: 124 enquestats que tenen o han tingut càncer.
1er Baròmetre Càncer i Treball a Catalunya
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/02 El rol de l'empresa

IMPORTÀNCIA
I PERCEPCIÓ
DE LA FEINA

A LA VIDA

TOTAL Diagnosticats No diagnosticats

Faig bé la meva feina

Estic adaptat/da a la meva feina

Em sembla que és bo treballar

Tinc oportunitats de créixer
professionalment a la meva feina

La meva feina dona sentit a la meva
vida

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

92,6%

91,0% 8,1%

83,4% 13,9%

56,4% 31,2% 12,4%

52,9% 36,9% 10,2%

D'acord Ni d’acord ni desacord Desacord

Indiqui el seu grau d'acord o desacord amb les afirmacions

Base: 1.002 enquestats
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/02 El rol de l'empresa

L'AMBIENT
LABORAL

Indiqui el seu grau d’acord o desacord amb les següents afirmacions sobre (6) "Sento que hi ha un ambient positiu de treball", (7) "Sento 

que la gent em pren seriosament", (8) "Em sento content/a amb la meva feina", (9) "Tinc una bona relació amb els/les companys/es de 

feina" i (10) "Em sento valorat/ada pels/per les companys/es de feina".

Base: 1.002 enquestats 

TOTAL Diagnosticats No diagnosticats

Tinc una bona relació amb els/les
companys/es de feina

Em sento valorat/ada pels/per les
companys/es de feina

Sento que la gent em pren
seriosament

Sento que hi ha un ambient positiu
de treball

Em sento content/a amb la meva
feina

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

86,2% 12,2%

77,8% 19,1%

77,4% 19,8%

73,4% 22,1%

73,3% 21,7%

D'acord Ni d’acord ni desacord Desacord

Li han diagnosticat mai un càncer?

Base: 1.002 enquestats
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/02 El rol de l'empresa

COMPRENSIÓ I
RECONEIXEMENT 

DE LA SITUACIÓ
A L'EMPRESA

TOTAL Diagnosticats No diagnosticats

Tinc bona relació amb el/la meu/va
superior immediat

El/La meu/va superior immediat és
comprensiu/va amb la meva situació

(Diagnosticats de càncer)

Els/les empleats/des amb
problemes de salut se senten ben

tractats/des a la meva empresa

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

77,5% 20,2%

75,8% 21,0%

62,3% 31,5%

D'acord Ni d’acord ni desacord Desacord

Indiqui el seu grau d'acord o desacord amb les afirmacions:

Base: 124 enquestats que tenen o han tingut càncer (Comprensió superior immediat) i 1.002 enquestats la resta
1er Baròmetre Càncer i Treball a Catalunya



/02 El rol de l'empresa

PLA DE SUPORT O
D'ACOMPANYA-

MENT A LES
EMPRESES

TOTAL Diagnosticats No diagnosticats

16,1% 47,5% 36,4%

Sí No Ho desconec

La seva empresa disposa d’algun pla de suport o d’acompanyament específic per a persones amb malaltia crònica o persones amb càncer?

Base: 1.002 enquestats
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/02 El rol de l'empresa

CAL MÉS
IMPLICACIÓ DE
L'EMPRESA EN
LA FORMACIÓ

SOBRE  EL
CÀNCER I LA
GESTIÓ DEL

SEU IMPACTE

TOTAL Diagnosticats No diagnosticats

65,3% 34,7%

Sí No

Considera que l'empresa ha de realitzar més accions de formació sobre el càncer i la gestió de l'impacte del càncer a l'organització?

Base: 1.002 enquestats
1er Baròmetre Càncer i Treball a Catalunya



/02 El rol de l'empresa

CAL MÉS
IMPLICACIÓ DE
L'EMPRESA EN

LA DIVULGACIÓ
DEL CÀNCER I
L'IMPACTE A

L'ORGANITZA-
CIÓ

TOTAL Diagnosticats No diagnosticats

76,3% 23,7%

Sí No

Considera que l'empresa ha de realitzar més  accions per divulgar i informar millor del càncer i el seu impacte a l'organització?

Base: 1.002 enquestats
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/02 El rol de l'empresa

VALORACIÓ DE
LA INFORMACIÓ

QUE DONA
L'EMPRESA

0

20%

40%

60%

80%

100%

TOTAL Diagnosticats
de càncer

No
diagnosticats

de càncer

42,8%

12,6%

18,2%

26,4%

25,8%

8,9%

22,6%

42,7%

45,2%

13,1%

17,5%

24,1%

No dona informació Dolenta/Molt dolenta Regular Molt bona/Bona

Com valora la informació que la seva empresa li facilita sobre l’impacte del càncer a la feina?

Base: 1.002 enquestats
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/02 El rol de l'empresa

SENTIR-SE
ACOMPANYAT

DINS DE
L'EMPRESA

(enquestats que tenen
 o han tingut càncer)

Direcció de l’empresa/RRHH

Cap immediat

Companys/es

No m’he sentit recolzat per ningú

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30,6%

43,5%

57,3%

9,7%

En general, s’ha sentit o es va sentir acompanyat/da per la Direcció de l'empresa/RRHH, el/la seu/seva cap immediat, els companys/es? 

(Múltiple ) 

Base:124 enquestats que tenen o han tingut càncer
1er Baròmetre Càncer i Treball a Catalunya



/02 El rol de l'empresa

GRAU DE
SUPORT DE

L'EMPRESA A
PERSONES AMB

CÀNCER O
FAMILIARS

TOTAL Diagnosticats No diagnosticats

Suport de l'empresa a les persones
treballadores afectades de càncer

Suport a les persones que tenen un
familiar proper/a amb càncer

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

17,6% 35,8% 27,8% 18,8%

13,1% 33,8% 30,3% 22,8%

Molt Bastant Poc Cap

En quina mesura creu que la seva empresa dona suport a les persones treballadores afectades de càncer? I a aquells/es que tenen un familiar 

proper/a amb càncer?

Base: 1.002 enquestats
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/02 El rol de l'empresa

MESURES
PER MILLORAR

EL SUPORT
DE L'EMPRESA

TOTAL Diagnosticats No diagnosticats

Disposar d'un pla de suport per les
persones afectades

Facilitar l’accés a serveis
psicosocials

Donar més/millor formació a la
direcció en la gestió i suport als

treballadors en aquestes situacions

Potenciar una relació més directe
entre responsable immediat i

treballador/a afectat/da

Realitzar accions d'informació i
sensibilització en general a tota

l'organització

Altres

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

59,1%

45,2%

40,0%

40,0%

39,5%

2,6%

Quines mesures o actuacions podria adoptar la seva empresa per donar millor suport a les persones treballadores afectades de càncer o als 

seus familiars? (Múltiple)

Base: 1.002 enquestats
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/02 El rol de l'empresa

MESURES
ESPECÍFIQUES

D'ACOMPANYA-
MENT

 DISPONIBLES
ARA A LA FEINA

TOTAL Diagnosticats No diagnosticats

Facilitar les visites mèdiques de control

Adaptar el tipus de feina a realitzar

Facilitar una reincorporació progressiva

Adaptar l’horari laboral

Adaptar les condicions físiques de l’entorn
de treball

Potenciar el teletreball

Facilitar suport psicosocial

Realitzar reconeixements de salut
voluntaris

Realitzar una reunió prèvia a la
incorporació

Promoure l’avaluació professional, la
formació /o la mobilitat professional

Altres

Cap mesura especí�ca d'acompanyament

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

42,8%

35,9%

34,0%

31,8%

30,0%

29,6%

28,8%

28,6%

21,6%

17,6%

1,6%

18,3%

Marqui totes les mesures específiques d’acompanyament a les persones amb càncer en el seu retorn a la feina que realitza la seva empresa. 

(Múltiple)

Base: 1.002 enquestats
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/03 L'experiència dels companys/es

CONEIXEMENT
DE PERSONES
AMB CÀNCER

A LA FEINA

TOTAL Diagnosticats No diagnosticats

57,0%

43,0%

Sí No

Al seu entorn laboral immediat. sap d’alguna persona que actualment o en els darrers 10 anys hagi estat malalta de càncer?

Base: 1.002 enquestats
1er Baròmetre Càncer i Treball a Catalunya



/03 L'experiència dels companys/es

CANVI EN EL
TRACTE A LES

PERSONES
AMB CÀNCER

Total Diagnosticats No diagnosticats

Sí, soc més proper

Sí, em costa parlar amb ell/a

Sí, soc més distant

Altres

No he canviat res

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

44,1%

6,1%

5,6%

1,2%

42,9%

En saber que una persona del seu entorn laboral tenia/té càncer. el seu tracte cap a aquesta persona ha canviat?

Base: 571 enquestats que coneixen una persona amb càncer
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/03 L'experiència dels companys/es

COM ES
DISTRIBUEIX
LA CÀRREGA
DE FEINA EN

UNA BAIXA
PER CÀNCER

TOTAL Diagnosticats No diagnosticats

51,1%48,9%

Ha buscat una solució/substitució S’ha distribuït la carrega de feina a la resta de l’equip

Si al llarg de la seva vida laboral ha treballat amb una persona amb càncer que estava de baixa, l’empresa...?

Base: 571 enquestats que coneixen una persona amb càncer
1er Baròmetre Càncer i Treball a Catalunya



/03 L'experiència dels companys/es

PERCEPCIÓ
SOBRE LA

PRODUCTIVITAT
DEL MALALT I

DEL SEU EQUIP

TOTAL Diagnosticats No diagnosticats

Productivitat company/a amb
càncer

Productivitat de l'equip de treball

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

19,6% 59,4% 21,0%

24,9% 65,7% 9,5%

Més productiva Igual de productiva Menys productiva

Si el/la seu/va company/a amb càncer ha Continuat treballant, considera que aquesta persona és Més productiva, Igual de productiva o 

Menys productiva? I el seu equip de treball?

Base: 571 enquestats que coneixen una persona amb càncer
1er Baròmetre Càncer i Treball a Catalunya



/03 L'experiència dels companys/es

IMPACTE EN
L'AMBIENT

DE TREBALL EN
CONTINUAR

TREBALLANT

TOTAL Diagnosticats No diagnosticats

19,8% 77,4% 2,8%

Millor Igual Pitjor

Si el/la seu/va company/a amb càncer ha continuat treballant, l’ambient de treball és millor o pitjor?

Base: 571 enquestats que coneixen una persona amb càncer
1er Baròmetre Càncer i Treball a Catalunya



/03 L'experiència dels companys/es

IGUALTAT
D'OPORTUNITATS

EN EL
CREIXEMENT

LABORAL

TOTAL Diagnosticats No diagnosticats

60,1%

39,9%

Sí No

Creu que l’empresa dona les mateixes oportunitats de creixement professional a la feina a les persones amb càncer que a la resta?

Base: 1.002 enquestats
1er Baròmetre Càncer i Treball a Catalunya
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/PRINCIPALS 
CONCLUSIONS

/04 Principals conclusions

La paraula càncer té una forta connotació negativa i tràgica per 
als treballadors i treballadores
/Les principals paraules amb què s'associa el càncer per part dels treballadors i 
treballadores, malalts o no de càncer són "malaltia", "por" i "mort".

La feina és un element molt important, especialment entre les 
persones amb càncer
/Pels treballadors malalts de càncer treballar és positiu i els hi dona més sentit a 
la vida que entre els no malalts. Per contra, estan lleugerament menys adaptats o 
opinen menys que fan correctament la seva feina.

Comunicar la malaltia no és fàcil per a tothom. Un cop ho 
comuniquen, en general la reacció d’empresa i companys és 
positiva, tot i que el 27% nota distanciament

/1 de cada 6 persones treballadores no ha compartit amb ningú la seva malaltia, 
dada que augmenta si el diagnòstic de càncer es produí fa més de 5 anys (1 de 
cada 5). Tan sols el 40% ho comunica als companys/es.

/Si ho comuniquen, els treballadors diagnosticats consideren bona la reacció de 
l'empresa i dels companys, assegurant la majoria que han rebut un tracte més 
proper i, espontàniament, s’afirma que la reacció va ser d’empatia i suport.

/No obstant això, el 19% ha patit un tracte més distant en l’entorn laboral i el 8% 
nota que a la resta els hi costa parlar amb ell/a.

Una de cada vuit persones treballadores tenen o han tingut 
càncer i més de la meitat de treballadors han compartit feina 
amb una persona malalta de càncer
/El 75% dels que tenen o han tingut càncer tenen més de 40 anys.

La immensa majoria dels treballadors malalts de càncer 
continuen treballant encara que parcialment, sobretot per tenir 
una sensació de normalitat, sense menystenir el pes del factor 
econòmic com a motiu
/Per sensació de normalitat i autoestima són els motius més esmentats, però 4 de 
cada 10 addueixen factors econòmics i 1 de cada 6 no haver de donar 
explicacions.
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El grau de suport de les empreses i el sentiment 
d’acompanyament és molt relatiu, tot recaient, principalment, en 
els companys
/47% de les persones treballadores consideren que l’empresa dona poc o cap 
suport a les persones amb càncer, percentatge que s’enfila fins al 53% en el cas 
del suport a familiars. Si bé és cert que entre els malalts de càncer hi ha més 
sensació de rebre suport per part de l’empresa, encara resta un terç que no el 
valora positivament.

/Els companys/es són qui més acompanya als malalts i les malaltes de càncer.

4 de cada 10 treballadors/es no rep informació per part de 
l’empresa i són poques les empreses que disposen de plans 
específics de suport i acompanyament a les persones malaltes
/Per 4 de cada 10 l'empresa no els hi aporta informació, quan ho fa, tendeix a ser 
més aviat bona. El cert és que entre les persones que han estat diagnosticades, el 
percentatge que han rebut informació és força més elevat (75%) i també ho és la 
percepció positiva.

/Existeix un clar reclam a què les empreses s’impliquin més en la divulgació, la 
informació i la formació en les diagnosis de càncer: 6 de cada 10 treballadors 
asseguren que cal realitzar més accions de formació i 7 de cada 10 que cal que 
l'empresa divulgui i informi millor sobre el càncer.

En el retorn a la feina cal adaptar-se a la nova situació
/Un 88% afirma que s'han pogut trobar amb el seu lloc de treball com abans de la 
malaltia. No obstant això, tan sols un terç no ha fet cap canvi. La resta, han hagut 
de combinar tipus de feina (presencial/telemàtica), fer adaptacions/reduccions 
horàries i reincorporar-se a poc a poc. Fins i tot un petit percentatge, 9%, ha hagut 
de canviar de tipus de feina.

Disposar d’un Pla de suport és la principal mesura de millora que 
es reclama a les empreses
/També és important facilitar l’accés a serveis psicosocials.

La productivitat de les persones amb càncer i del seu equip es 
veu relativament afectada, però no així l’ambient de treball
/La immensa majoria de treballadors, considera que el rendiment i la productivitat 
de la persona malalta de càncer i el de l'equip de feina on es troba és el mateix que 
abans de la malaltia. No obstant això, 1 de cada 5 creu que la productivitat del 
company/a ha empitjorat.

/L’ambient de treball no canvia, amb un 79% que opina que és el mateix i un 17% 
que opina que és millor.
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Actualment, facilitar les visites mèdiques de control és la mesura 
més estesa en les empreses

/Aquesta mesura és la que més s'identifica per part dels treballadors a la tornada 
a la feina dels treballadors diagnosticats amb càncer. També són importants 
l’adaptació de la feina a realitzar o la reincorporació progressiva.

Els treballadors i treballadores diagnosticats amb càncer no se 
senten discriminats

/Les persones treballadores a qui se'ls hi ha diagnosticat un càncer es mostren 
més optimistes amb les seves oportunitats de créixer professionalment a la feina, 
més que els treballadors i treballadores no diagnosticats.
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Base: 1.002 enquestats

TotalTotal

Empresari/Autònom amb
assalariats

Autònom (sense assalariats)

Assalariat inde�nit

Assalariat eventual o interí

Membre de cooperativa

Altres

8,7%

10,6%

64,1%

13,1%

1,1%

2,5%

SITUACIÓ
LABORAL

ANTIGUITAT
A L'EMPRESA

CÀRREC
LABORAL

TIPUS DE
TREBALLADOR/A

TotalTotal

Treballador/a

Aturat/da

Temporalment de
baixa

En un ERO/ERTO

87,2%

8,5%

3,4%

0,9%

TotalTotal

Direcció

Personal tècnic

Personal administratiu

Treballadors serveis

Altres treballadors quali�cats

Treballadors no quali�cats

Altres

10,2%

25,8%

23,9%

8,9%

20,9%

7,6%

2,8%

TotalTotal

15,2%

33,3%

19,7%

31,8%

Menys d’un any Entre 1 i 5 anys

Entre 6 i 10 anys Més de 10 anys
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Base: 1.002 enquestats

TotalTotal

20,5%

22,6%

25,9%

31,0%

Entre 1 i 9 treballadors Entre 10 i 49 treballadors

Entre 50 i 249 treballadors 250 o més treballadors

PERSONES
A CÀRREC

SECTOR 
PROFESSIONAL

MIDA DE 
L'EMPRESA

TotalTotal

38,6%

61,4%

Sí No

TotalTotal

Agricultura/Ramaderia/Pes
ca

Indústria
extractiva/manufacturera

Producció/Distribució
energia elèctrica/gas/aigua

Construcció

Comerç/Reparació vehicles

Hosteleria/Turisme

Transport, emmagatzemant
i comunicacions

Intermediació �nancera

Activitats immobiliàries i de
lloguer

Administració pública

Educació

Activitats sanitàries

Prestació de serveis/Altres
activitats socials

Altres

2,2%

9,4%

3,6%

4,4%

7,9%

11,0%

7,6%

4,3%

2,7%

8,5%

5,7%

8,2%

19,6%

5,1%
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FITXA TÈCNICA
UNIVERS D'ESTUDI:
Població activa de 16 a 65 anys, resident a Catalunya.

MOSTRA:
1.002 enquestes realitzades, distribuïdes proporcionalment segons la 
distribució de la població activa. D'aquestes, 124 corresponen a persones 
que han estat diagnosticades de càncer.
       
MARGE D'ERROR:
Marge d’error global del ±3,16% per a dades globals, amb un interval de 
confiança del 95,5% i el supòsit de màxima indeterminació, on p=q=50 i k=2.

MÈTODE DE REALITZACIÓ DE L'ENTREVISTA:
CAWI (enquestes online a panelistes). 

TREBALL DE CAMP:
Realitzat entre els dies 31 de gener i 16 de febrer 2022.

EMPRESA TREBALL DE CAMP:
Estudi realtizat per GAPS Política i Societat (Passatge Bocabella 5, 08013 
Barcelona)  +34 93 208 25 90 estudis@gaps.cat www.gaps.cat

MOSTRA
SEXE:
Homes                     50,7%
Dones                       49,3%

EDATS AGRUPADES:
16-24 anys:   9,0%
25-39 anys: 35,1%
40-54 anys: 41,3%
55-65 anys: 14,6%

PROVÍNCIES:
Barcelona                76,2%
Girona                        8,4%
Lleida                      5,4%
Tarragona                10,0%
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Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer
C/Pere Vergés 1, 11a planta 08020 Barcelona

www.juntscontraelcancer.cat

Les publicacions de la Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer estan pensades per a la seva màxima difusió. Se n’autoritza la distribució, còpia i reutilització sempre que es faci sense ànim de lucre i reconeixent-ne l’autoria. Les publicacions es poden descarregar gratuïtament des de 

www.juntscontraelcancer.cat


