LA NOSTRA LLUITA,
EL TREBALL DECENT

Data límit d’inscripció, 15 de març
Cal portar el dinar (podrem utilitzar el menjador)
L’aportació a la Jornada serà de 3€

Hi haurà servei de ludoteca per aquelles famílies que
vulgueu venir amb els vostres infants. Si és així, si
us plau, comuniqueu-nos-ho abans del 2 de març

Eduardo Rojo
Catedràtic de Dret del Treball i
de la Seguretat Social

Amb metro:

COM ARRIBAR

<L1> Plaça Universitat
<L2>Passeig de Gràcia o Universitat
<L3> Passeig de Gràcia o Catalunya

Amb tren:
Passeig de Gràcia o Catalunya

Amb cotxe:
Avinguda Diagonal i baixar per c. Balmes fins el c. Diputació.
Es podrà aparcar al mateix Seminari.

ORGANITZA

Dissabte 17 de març de 2018
Seminari Conciliar de Barcelona
c. Diputació, 231

XXX JORNADA D’ESTUDI DE LA PASTORAL OBRERA DE CATALUNYA

IMPORTANT

Per inscriure’s a la Jornada dirigiu-vos
Secretaria de Pastoral Obrera
Telf. 933 011 568
pastoralobrera@arqbcn.cat

Un any més ens trobem en la Jornada d’Estudi de la Pastoral Obrera de Catalunya. És un
moment important per retrobar-nos, per formar-nos, per reflexionar, per compartir
l’experiència amb altres companys i companyes de la pastoral obrera... I per posar tot això
en mans del Pare-Mare.

Així el curs passat vam començar per aprofundir en la dimensió d’Oportunitats de treball
per a tothom: el promoure una economia que generi oportunitats d’inversió,
iniciativa empresarial, desenvolupament de qualificacions, creació de llocs de treball,
formes de vida més sostenibles...
En la Jornada d’aquest any treballarem la garantia els drets dels treballadors i
treballadores: quins drets laborals fonamentals tenim actualment els treballadors i
treballadores, quin és l'estat d'aquest drets, sobretot després d'unes reformes laborals que
han empobrit la classe treballadora, quin ha de ser el nostre paper en la lluita per mantenir
i reconquistar aquests drets, .... Ens ajudarà l’Eduardo Rojo, Catedràtic de dret del Treball
i la Seguretat Social.
«¿Què significa la paraula decència aplicada al treball? Significa un treball que, en
qualsevol societat, sigui expressió de la dignitat essencial de tot home o dona: un
treball lliurement elegit, que associï efectivament els treballadors, homes i dones, al
desenvolupament de la seva comunitat; un treball que, d’aquesta manera, faci que els
treballadors siguin respectats, evitant tota discriminació; un treball que permeti satisfer
les necessitats de les famílies i escolaritzar els fills sense que es vegin obligats a
treballar; un treball que consenti els treballadors d’organitzar-se lliurement i fer sentir la
seva veu; un treball que deixi espai per a retrobar-se adequadament amb les pròpies
arrels en l’àmbit personal, familiar i espiritual; un treball que asseguri una condició
digna als treballadors que arriben a la jubilació»
Caritas in Veritate 63

Us animem a participar activament de la nostra Jornada que promourà la reflexió, el
compromís i la celebració. Serà un moment de viure i refermar la nostra condició com a
comunitat de la Pastoral Obrera de tota l’Església. Sentim-nos també lliures de convidar a
altres persones que comparteixen les mateixes inquietuds, lluites i preocupacions en el
món obrer.
No us ho penseu! Us esperem a tots i totes!!!!!!

9:30h Acolliment
10:00h Benvinguda i presentació

PROGRAMA

PRESENTACIÓ

Enguany continuem treballant la prioritat del Treball Decent. Com recordareu fa dos cursos
que Imanol Zubero ens va ajudar a aprofundir i descobrir la necessitat i importància de
treballar vers un treball decent. D’aquella jornada, que donava un pas endavant en la
lluita contra la precarietat laboral, vam acordar continuar profunditzant en cada un dels
quatre pilars del programa del Treball Decent, marcat per l’Organització Internacional del
Treball: oportunitats de treball per a tothom, garantir els drets laborals, estendre la
protecció social i promoure el diàleg social (governs, món empresarial i sindicats).

Pregària inicial
10:30h Ponència i diàleg

12:00h Descans

Amb la paradeta de
comerç just de Terrassa

cafè

del

12:30h Taula d’experiències
Amb testimoni de diferents lluites pels
drets laborals

13:00h Diàleg
13:45h Cloenda i pregària final
14:00h Dinar
Les persones que vulguin poden
quedar-se a dinar. Podrem fer us del
menjador.

