
JORNADA MUNDIAL PEL TREBALL DECENT 

L’organització internacional del treball defineix treball decent com “les aspiracions de les persones durant la seva vida 

laboral, significa comptar amb veritables oportunitats de treball que aquest sigui productiu i que produeixi un ingrés 

digne, seguretat en el treball i protecció social per les famílies, millores en les perspectives de desenvolupament personal 

e integració en la societat, llibertat per a què les persones puguin expressar les seves opinions, puguin organitzar-se i 

participar en les decisions que afecten a les seves vides, i igualtat d’oportunitats i tracte per a totes les dones i homes”. 

 

En aquest mateix sentit el Papa Francisco diu “és necessari reafirmar que el treball és una realitat essencial per la 

societat, per les famílies i pels individus, i que el seu principal valor és el bé de la persona humana, ja que es realitza 

com és, amb les seves actituds i les seves capacitats intel·lectuals, creatives i manuals. D’això es deriva que el treball no 

tingui solament un fi econòmic i de beneficis, si no que per a l’home és fins i tot la seva dignitat. I si no hi ha treball 

aquesta dignitat està ferida!” 

 

Davant de la realitat que estem vivint on durant aquest temps de crisis els treballadors estan patint una disminució 

important dels seus drets, dels seus salaris i cada dia el treball és més precari i que són els joves, les dones i les 

persones majors de 45 anys els que pateixen més aquesta situació. 

 

La situació del món del treball està canviant ràpidament, pot ser comparable a la revolució industrial  quant es va 

introduir la màquina en el procés industrial, ara la informàtica, els robots, i l’envelliment de la societat, ens està canviant 

el món del treball,  molts treballs desapareixeran i en orgiran de nous, però no seran tant abundants com seria necessari 

per tots i totes les persones que volen treballar, per això cal un canvi profund en el món del treball, on totes les persones 

puguin gaudir d’una feina, on puguin desenvolupar-se personalment i accedir a ingressos suficients per poder tenir una 

vida digna amb la seva família. 

 

Els membres de les organitzacions de l’Esglèsia de la Diocesis de Lleida, Justicia i Pau, Càritas Diocesana de Lleida, 

Pastoral Obrera (Fundació Jaume Rubió i Rubió, Salesians Lleida i ACO (Acció Catolica Obrera),) ens sentim cridades a 

treballar amb tots i totes el ciutadans de la Diòcesi i de la ciutat per trobar nous camins, actituds i valors on puguem viure 

i treballar tots amb dignitat.  

 

 

Us convidem a una Vigília d’Oració a la Parròquia Sant Andreu de Lleida a les 20 hores del dia 7 d’octubre 2015. 

 


