
Les entitats responsables de la campanya Pel Treball Decent fan una crida 
a organitzar un acte el dia 1 de maig per pregar per millorar les condicions 
laborals precàries. 

La diòcesis de Lleida a través fa més de 50 anys que celebrem el 1r de 
maig en la diòcesi de Lleida, sense interrupcions, a través de la Delegació 
de Pastoral Obrera i en el seu moment la JOC i ara l’ACO, per què sempre 
hem cregut que els treballadors mai havien aconseguit els seus plens drets 
laborals i per tant sempre hem hagut de reivindicar-los. 

Aquestes celebracions, a les que em vaig sumar després d'entrar a la JOC 
als meus 16 anys, ja s'estaven fent, sempre les vaig veure presidir pel Sr. 
Bisbe de Lleida, Ramon Maya i més tard pels seus predecessors, així com 
també alguns sacerdots de la diòcesis de Lleida com Jaume Rubió i Rubió i 
altres vinculats a la Pastoral Obrera, com també els consiliaris del 
Moviment d’Universitaris Estudiants Cristians i de Professionals Cristians. 

Hem viscut una època de bonança econòmica, i aquesta “boira” no ens 
deixava veure les penúries encara existents del mercat laboral i de 
vegades ens desanimàvem per la poca afluència d’assistents a les 
eucaristies, fins i tot, en alguna ocasió alguna persona ens qüestionà la 
necessitat de fer-les, però des del nostre moviment d’ACO i la Delegació 
de Pastoral Obrera de la Diòcesis de Lleida, sempre hem pensat que 
treballadors pobres existien i que les condicions laborals no eren encara 
les millors, i per aquest motiu necessitàvem de la força de Jesús per 
continuar treballant en aquest àmbit de millora de les condicions laborals. 

La crisi econòmica “ha aixecat la boira” que no ens deixava veure clar i ens 
situa, una vegada més, davant la crua realitat, una realitat en la que els 
treballadors o assalariats van perdent els drets que, amb tant d’esforç i 
lluita, havien conquerit, i novament ens hem de posar  davant el Senyor 
per demanar-li forces, creativitat, temps, espais de reflexió, formació i 
militància per començar de nou el camí per la dignificació del mon laboral. 

L'Església, amb el Papa Francesc al davant, ens anima a entomar aquesta 
tasca, doncs tots estem implicats, som una majoria de persones que vivim 
d'un sou, bé sigui per que estem contractats per compte d’un altre, bé per 
què ens han contractat com autònoms, sense ser-ho, i aquesta situació fa 
que moltes vegades no acabem de considerar-nos treballadors o de la 
classe obrera, però una cosa sí que és clara: som assalariats per compte 
d'un altre i aquest altre moltes vegades té la nostra vida en les seves mans 
i acaba marcant les regles del joc. 



Un cop més, en aquest primer de maig, seria bo que totes les persones 
que ens sentim cridats pel Crist a seguir-lo, i més especialment en el món 
laboral, ens trobéssim a pregar, per demanar a Déu forces per lluitar i 
viure la fraternitat amb els germans que pateixen condicions laborals 
indignes i demanar també que puguem disposar de temps per la família, 
per la formació permanent, per tenir una llar, per poder pregar. 

Com diu Jose Múgica, "l'únic que té la persona és el temps i el temps és el 
que ven per poder guanyar-se la vida", aquest temps, que és limitat i ha de 
servir per a moltes coses, no el podem dedicar solament al treball i al 
capital, s'ha d'utilitzar també per desenvolupar la nostra creativitat, les 
nostres relacions, amb la família, amics i veïns, per relacionar-nos amb 
Déu i amb la natura. 

Sou tots convidats a celebrar l’eucaristia amb la Comunitat Parroquial de 
Sant Pau de la Mariola, allí ens trobarem a les 10,30 hores de l’1 de maig, i 
després, com sempre, compartirem una dolça estona amb coca i xocolata. 

Manuel Díaz 

Membre de l’ACO de Lleida. 
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