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Volem construir una societat més justa intercanviant temps, serveis, compromisos, 
esperances, cultura, somriures, converses, petons, abraçades...  VIDA! 

MOVIMENTS I COL·LECTIUS OBRERS CRISTIANS DE CATALUNYA I BALEARS: ACO, GOAC, 
JOC I MIJAC, CAPELLANS OBRERS, RELIGIOSES/OS EN BARRIS OBRERS I POPULARS I 
DELEGACIONS DE PASTORAL OBRERA DE LES DIÒCESIS DE CATALUNYA 

Així com el manament de «no matar» posa un 
límit clar per assegurar el valor de la vida hu-
mana, avui hem de dir «no a una economia de 
l'exclusió i la desigualtat». Aquesta economia 
mata. (Evangeli Gaudium 53). Les condicions 
laborals que patim els treballadors i treballado-
res estan matant la nostra dignitat. 
 
Cada vegada més estem perdent drets. La situ-
ació d’atur va baixant però la precarització creix 
exponencialment. Tenim un nombre insosteni-
ble de persones excloses a la nostra societat: 
persones refugiades i/o migrades, persones en 
privació de llibertat, persones amb diversitat 
funcional, persones que pateixen addiccions, 
persones en situació d’atur indefinit, treballa-
dors i treballadores pobres, dones amb una for-
ta desigualtat laboral i social, una pobresa amb 
rostre femení (especialment de mares amb fills 
i filles), joves amb dificultats laborals i amb futur 
incert,...... En coneixem. I en coneixem a mol-
tes. Podem posar-los nom i rostre… No cal es-
tendre’ns molt més. 
 
Com a cristians i cristianes que formem part de 
les delegacions, moviments i col·lectius de la 
Pastoral Obrera de Catalunya sentim la crida 
que ens fan les generacions futures i la nostra 
casa comuna, que és tot el planeta. Aquesta 
crida  ens porta a deixar de ser passius i insen-
sibles davant de les qüestions que ens afecten 
a tots i totes, entre les quals hi ha el dret al tre-
ball,  però no qualsevol treball, sinó un tre-
ball decent per a tothom. El Papa Francesc 
ho posa en relleu «El treball és una necessitat, 
sorgeix del sentit de la vida en aquesta terra, 
camí de maduració, de desenvolupament humà 
i de realització personal» (Laudato SI,128) 
 
Una manera de generar els canvis necessaris 
és la nostra lluita. Calen propostes, petites o 
grans accions, que ens comprometin i impliquin 
per assolir la societat que volem, justa i solida-
ria. Per a construir-la és necessari el nostre 
compromís polític, econòmic, social,  eclesial...  

És per això que creiem i proposem: 
 
⃰ Cal lluitar per una Justícia Social. No volem tenir per-

sones de segona categoria. Exigim als governs que 
facin  les inversions necessàries  en tots aquests 
col·lectius  que viuen en la desigualtat d’oportunitats: 
joves, dones, persones migrades, persones exclo-
ses… . 

⃰ Els governs han d’iniciar una autèntica lluita contra 
l'evasió d'impostos, paradisos fiscals, economia sub-
mergida i lleis injustes. 

⃰ Cal lluitar per una Renda Garantida Ciutadana. No 
per emmascarar l’actual situació d’atur i precarie-
tat,  sinó com garantia de dignitat per a totes les per-
sones. 

⃰ Aquesta situació cal orientar-la cap al repartiment del 
treball per tal que totes les persones es puguin sentir 
realitzades fomentant la conciliació personal i labo-
ral. 

⃰ Les empreses s’han de planificar i organitzar priorit-
zant la dignitat dels treballadors i treballadores 

⃰ Les organitzacions obreres han de repensar el seu 
funcionament i la seva funció en aquesta nova confi-
guració de la classe treballadora. Hi ha la necessitat 
de diàleg i lluita conjunta del sindicalisme i el coope-
rativisme. 

⃰ Necessitem fomentar l’economia social. Cal afavorir 
l’emprenedoria social i ètica, estimulant fiscalment 
l’autoocupació. 

⃰ Ens sumem a la innovació tecnològica sempre que 
es posi al servei de les persones. La productivitat ha 
d’estar al servei de les persones hem d’evitar con-
vertir-nos en individus productors i consumidors d’un 
sistema. 

⃰ Estem veient les conseqüències del canvi climàtic. 
Hem d'assolir les tres “R”: reduir, reciclar, reutilitzar. 
Ho hem de fer nosaltres i ho hem d'exigir als go-
verns. 


