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El manifest de la 40a jornada general d’ACO del 12 d’octubre de 
1993 deia entre altres coses: 

Reunits en la 40a Jornada General d’ACO, militants i amics de 
pobles i ciutats de Catalunya i les Illes, constatem que durant 

aquest any han augmentat sensiblement els treballadors en atur i la 
situació precària de molts, per manca de subsidi, o subsidi reduït. Que 
el 95% dels contractes de treball han estat temporals i que actualment 
més del 40% de treballadors contractats estan en aquesta situació.

Què això porta greus problemes personals i familiars, tant econòmics, 
com d’estabilitat emocional, impedeix el desenvolupament professional 
i humà de gran part dels joves i porta a l’aniquilació de l’acció obrera, 
en especial en el camp sindical. Als militants ens costa transmetre els 
valors de solidaritat, no sols en l’ambient de treball, sinó també en el 
si de les nostres famílies. L’ambient està enrarit per una onada de pes-
simisme i d’individualisme. 

Que en el nostre país i en altres països d’Europa es preparen importants 
retallades dels drets socials adquirits, en especial en el terreny de la 
sanitat, les pensions, el subsidi d’atur i les condicions de treball. Sembla 
que amb el nom de pacte es vulgui fer pagar la crisi als treballadors, 
sense donar res a canvi.

AVUI 60a jornada general d’ACO del 12 d’octubre de 2013: podem fer 
les mateixes constatacions i encara més greus. En quin nivell estan 
els drets dels treballadors establerts alguns en la Constitució de l’any 
1978 com a drets fonamentals i la resta establerts en l’Estatut dels 
Treballadors?:

Dret al treball, dret a la negociació col.lectiva, dret a la promoció i a 
la formació en el treball, dret a la participació en l’empresa, dret a la 
percepció puntual del salari... I totes  les retallades en l’ambit de la sa-
nitat i l’educació entre altres?  Els nostres dirigents ens volen fer creure 
que les conseqüències no seran importants o fan discursos demagògics 
com si els treballadors/es i la ciutadania en general fóssim “idiotes o 
analfabets” sense capacitat per analitzar i pensar. 

Tenim la certesa que a alguns empresaris els agradaria tornar a tenir el 
poder absolut sobre la situació laboral dels treballadors i treballadores 
com en la Revolució Industrial.

Ens ha vençut el capitalisme més salvatge i destructiu? NO

*********
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Volem un altre ordre econòmic, en el qual l’objectiu últim de l’em-•	
presa	no	sigui	anar	incrementat	els	beneficis	de	la	mateixa	només	
per	enriquir	als	empresaris,	als	especuladors,	a	les	entitats	finan-
ceres. Els treballadors i treballadores són el capital més important 
d’una empresa.

Volem dirigents polítics i institucions que actuïn de forma honesta •	
i	que	no	s’aprofitin	del	lloc	que	ocupen,	oblidant-se	de	les	neces-
sitats reals dels ciutadans.

Volem que tota persona recuperi la seva dignitat perquè pot tre-•	
ballar, guanyar un salari digne amb el qual satisfer les seves ne-
cessitats bàsiques (alimentació, habitatge...).

Volem una Església oberta i sensible als problemes que pateixen •	
en aquest moment les persones i que no es perdi en discursos i 
missatges arcaics.

I NOSALTRES com a militants d’ACO, ara i aquí en el 60è aniversari 
què hem de fer?

- Prendre consciència de la lluita de tots els treballadors i 
treballadores que ens han precedit i no han defallit.

- Ser crítics amb la situació actual i també ser molt auto-
crítics amb les nostres actuacions personals.

- Denunciar la injustícia allà on la veiem, tot i sabent que 
no és fàcil de resoldre.

- Obrir camins al diàleg, la cooperació i el bé comú.

- Posar l’accent en el treball col.lectiu de lluita, no servei-
xen els individualismes.

- Ser evangelitzadors dins de la classe obrera.

- No tenir por perquè JESÚS està amb nosaltres, ens estima, 
té cura de nosaltres, vivim sota la seva mirada protectora, 
que abasta tots els àmbits de la nostra vida i, per tant, si 
som conscients d’això hem de viure esperançats.

Preparació diòcesi de Lleida


