
 

 

 

 

 

 

 

 
 
El primer de maig és sempre moment de reclamar el protagonisme de la classe obrera i 
moment de reivindicar totes les lluites que ens han portat a millorar les condicions de 
vida de treballadores i treballadors. En aquest primer de maig de 2020, la crisi sanitària 
creada per la Covid-19, que ha esdevingut ja una crisi social i econòmica, ens fa 
demanar mesures d’acció ràpida per reduir les desigualtats i patiments dels treballadors 
i treballadores.  

 
 
1. Es degraden les condicions de vida del món laboral 
 
L’estat d’alarma creat per la Covid-19 està generant situacions de incertesa en el futur. Constatem 
l’empitjorament en les condicions de vida de les persones i, de forma més greu, d’aquelles que ja vivien 
en situacions de precarietat, provocades principalment per les condicions de treball. Més atur, reduccions 
salarials, ajuts econòmics que es retarden, lloguers i pagament de hipoteques pendents, manca de 
recursos informàtics per l’educació de la infància, saturació del sistema sanitari, manca total d’ingressos 
per a persones que treballen a l’economia submergida, són algunes de les conseqüències més directes 
de la situació de pandèmia. Malauradament molta gent quedarà exclosa fruit d'aquesta situació, com va 
passar a l'anterior crisi del 2008. Aquella, en particular, va servir per revertir gran part del sistema de 
benestar del que ens havíem beneficiat, i que ara es veu tan necessari de preservar. 
 
La conjuntura actual de les empreses en el nostre país és el resultat d’unes polítiques apl icades en el 
passat. La globalització ha anat comportant, des fa unes dècades, la deslocalització d’empreses. 
Provoca, a més de pèrdues de llocs de treball, una manca de subministrament de productes que ara 
esdevenen bàsics en la gestió d’aquesta crisi (mascaretes, respiradors,..). Així mateix, en les darreres 
dècades, moltes grans empreses s'han desfet dels seus treballadors per a contractar-los com a falsos 
autònoms incrementant la precarietat de les condicions de vida de les persones.  
 
Aquest sistema econòmic que es presenta com a infal·lible i creador de 
riquesa, no fa més que provocar uns nivells de pobresa creixent. Empeny a 
les persones a "tenir més" en diners, poder i privilegis, per sobre de 
simplement "ser". Afecta així el nucli de la condició humana: sentir-se 
estimats pel que cada una/un és i estimar sense condicions. Destrueix el 
medi ambient amb una sobreproducció que esgota els recursos naturals i 
trenca l’equilibri ecològic que ens cura i protegeix. I d'aquí es deriven tota 
classe de violències traduïdes en assetjaments de tota mena. Deforma la 
vocació de les persones que estem cridades a ser fills i filles de Déu i a 
viure amb dignitat. Joseph Cardijn, fundador de la Joventut Obrera Cristiana 
(JOC), va dedicar la seva vida a transmetre i fer possible aquest missatge 
dins de l'Església i al món obrer. Missatge que és, més que mai, actual i 
necessari de viure i transmetre.  
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2. La dignitat de les treballadores i treballadors per damunt de tot 
 
Aquesta crisi és també una crisi humanitària que ha portat i seguirà portant una gran dosi de patiment 
cruel a moltes persones, especialment a la gent gran. Pensem avui en la soledat de moltes persones 
malaltes soles als hospitals; gent que ha mort sense la presència de les persones estimades; 
l'abandonament de molts avis a residències; l'angoixa de les seves famílies sense notícies; els 
enterraments gèlids sense família ni amics; el drama dels que han de conviure a la mateixa llar amb els 
seus maltractadors o abusadors; cases amb moltes persones vivint sota el mateix sostre; avis que viuen 
la soledat a casa seva; infants que no poden desenvolupar-se com mereixen; i tantes altres situacions 
dures. Disminuir el patiment de tanta gent hauria de ser també un objectiu per a les nostres societats.  
 
Des de Pastoral Obrera de Catalunya manifestem que no podem sortir d’aquesta crisi repetint els 
mateixos esquemes econòmics i polítics. Volem sortir-ne construint noves relacions i noves estructures 
que prioritzin la dignitat de les persones, i en primer lloc, les necessitats de les persones més 
vulnerables. Valorem molt les accions de solidaritat que estem vivint en aquestes setmanes, demanem 
que es transformin en permanents i que siguin liderades des de les institucions públiques. Apostem per 
uns serveis públics que donin respostes eficients a tota la població, sense exclusions per l’origen, pel 
gènere, ni pels nivells econòmics. Exigim la necessitat d'una renda bàsica garantida, indispensable per 
molts col·lectius, alguns ja afectats per les anteriors crisis i ara tocats de ple per l'actual crisis sanitària i ja 
també econòmica i social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Anar a les causes i impulsar sistemes cooperatius i de participació 
 
Al planeta hi ha recursos i coneixement suficients per a preservar allò més essencial, i per tant prioritari, 
per a les persones: la salut, l’habitatge, el menjar, el treball digne, l'educació, la cultura, el respecte per la 
natura i la millora del medi ambient. Sentim i volem compartir una crida per a bastir un Món Nou, com 
Jesús ens proposa. Si no ens hi posem, no ens en sortirem d'aquesta i, a més, ens vindran altres crisis 
(ambientals, alimentàries, més crisis sanitàries). Crisis que ja estan patint, fa anys, els països més 
empobrits. No hem d’oblidar que estem en un sol Món. 
 
Proposem d'anar a les causes. Hem d'empènyer, a través de la política, a fer governs valents que plantin 
cara a aquest sistema neoliberal, impulsar sistemes cooperatius en la gestió de les empreses, reforçar 
els col·lectius i la participació ciutadana en el treball i en els diferents àmbits de la vida, fent de la 
democràcia (i no de la imposició) un estil de vida permanent, i posant un altaveu a les veus profètiques 
del nostre temps de fora i de dins de l'Església. 
 
El projecte de Jesús és la solidaritat, la presa de consciència, l'ajuda mútua, la lluita per la justícia i la 
denuncia de la injustícia, l'amor compartit amb les persones més empobrides i amb les que pateixen. 
Descobrim la crida per construir el nou món que Jesús ens proposa. Amb aquesta confiança, i amb 
tothom que vulgui, posem fil a l'agulla. 
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