
 
 
  
 
 
 
 

Defensem el Treball Decent 
 
Afirmem que el treball és essencial per a la vida de les persones, perquè ajuda a construir la nostra                   
humanitat. A través del treball potenciem, desenvolupem i expandim les nostres capacitats i qualitats. És               
necessari repensar el sentit del treball, de l’economia i de l’empresa, devaluades a la nostra societat. Per                 
això hem d’exigir a polítics, governants i poders econòmics uns drets que són bàsics per a la construcció                  
d’una societat que tingui per sentit i funció servir al bé comú.  
 
El treball està en funció de la persona i no la persona en funció del treball com ja va assenyalar Joan Pau                      
II a Laborem exercens, 6. A la reflexió sobre el futur del treball realitzada per l’Organització Internacional                 
del Treball amb motiu de la celebració del centenari de la seva creació insisteix en l’emergència d’unificar                 
la lluita contra la precarietat. Proposa, per això, un programa centrat en les persones i basat en la                  
inversió en les capacitats dels individus, les institucions laborals i en el treball decent i sostenible.  
 
Des d’aquestes constatacions, reclamem: 
 

● Que se situï la persona al centre de la vida política, de les relacions laborals i el treball, a fi                    
d’abordar l’indecent precarietat que descarta milions de persones a l’accés “a un treball decent i               
no de qualsevol mode”, en paraules del papa Francesc, i de facilitar el diàleg social entre els                 
governs i les organitzacions de treballadors, empresariat i agents socials.  

● Que es faci efectiu per part dels poders públics el dret a una feina digna per a totes les persones,                    
ja que el treball és expressió de la pròpia dignitat.  

● Que es reconegui social i jurídicament el treball de de cura. Per a això necessitem un                
plantejament nou de polítiques socials, de gènere i educatives que facilitin una prestació de les               
cures compartit per homes i dones, i que possibiliti una igualtat real d’oportunitats en el lloc de                 
treball  

● Afirmem que el treball és per la vida, per tant, s’ha de produir en unes condicions laborals que                  
garanteixin la integritat física i psíquica de la persona, i que garanteixin la seva protecció social.                
Per això, reclamen: ni una persona morta per accident de treball.  

● Com a entitats d’Església sensibles i compromeses amb la realitat del món obrer i del treball, en                 
aquest Primer de maig i de Sant Josep obrer convidem les comunitats cristianes a celebrar               
l’Eucaristia com a signe de solidaritat amb els que pateixen la precarietat i la deshumanització               
del treball.  

● Convidem, igualment, a participar de les activitats, com la taula rodona organitzada per Càritas, i               
la resta d’accions que exigeixin el treball decent i dignitat per a totes les persones.  

  
 

Càritas Diocesana de Girona i Justícia i Pau  
Girona, 26 d’abril de 2019 

 
  

  


