PRIMER BARÒMETRE SOBRE CÀNCER
I TREBALL A CATALUNYA 2022
/01 L’empresa esdevé un espai clau per les persones amb càncer

12%

57%

Dels entrevistats,
tenen o han tingut
càncer.

61%

88%

Aﬁrmen que treballar és important
i que la feina és un dels aspectes
que dona sentit a la seva vida.

Han compartit feina
amb una persona
malalta de càncer.

9%

Aﬁrmen que s’ha trobat el seu lloc de
treball com abans de la malaltia.

Han hagut de canviar de tipus de
feina, dins o fora de la mateixa
empresa.

/02 L’estigma del càncer a la feina té marge de millora
Entre els afectats

16%
No comunica que pateix
aquesta malaltia.

Entre les persones que treballen o han treballat
amb persones afectades

27%
Aﬁrma que se’l tracta amb més
distanciament o detecta més
diﬁcultats per a que parlin amb
ell o ella.

40%

80%
Consideren que la
productivitat és la mateixa
o millor.

Opinen que els afectats
no tenen les mateixes
oportunitats de creixement laboral que la resta.

/03 Cal un suport més clar per part de les empreses, segons les persones treballadores

43%
Aﬁrma que no han rebut
informació per part de
l’empresa.

47%
Aﬁrma que l’empresa dona poc
o cap suport a les persones
amb càncer.

60%

Reclama un pla de suport per
les persones afectades.

65%

Demana més implicació de
l’empresa en formació sobre el
càncer i la gestió del seu impacte.

76%

Vol més implicació en la
divulgació del càncer en
l’entorn laboral.

El baròmetre ha estat elaborat per GAPS. S’han fet enquestes en línia a 1.002 persones treballadores d’entre 16 i 65 anys residents a Catalunya, a través d’una mostra
representativa de la població activa. D'aquestes, 124 es corresponen a persones que tenen o han tingut un diagnòstic de càncer. La recollida de dades s'ha realitzat
entre el 31 de gener i el 16 de febrer de 2022
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