1 de maig, per un treball decent

1 de maig, per un treball decent
El nou equip de Pastoral Obrera de Nou Barris i els membres dels altres
arxiprestats s'agrupen per reﬂexionar entorn la situació del món laboral i
reivindicar el lema del curs
02 Maig, 2017 - MONTSE PUNSODA

El districte de Nou Barris que ha estrenat recentment equip de pastoral obrera ha acollit
enguany la celebració de l’1 de maig, a la parròquia Sant Josep Obrer on membres de
diferents grups de la pastoral es van agrupar per reﬂexionar entorn la situació del món
laboral i reivindicar el lema del curs, que diu: “No qualsevol treball, sinó un treball
decent”.Treball decent
Tal com es va informar la primera trobada de l’octubre passat, es vol aprofundir en les bases
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que requereix un lloc laboral per ser plenament digne. Per això des d’aquest any s’iniciava
amb la premissa de “No qualsevol treball sinó un treball decent” quatre que analitzaran
diferents punts entorn la situació. Aquest 2017 es fa èmfasi en l‘”oportunitats de feina per a
tothom”. I els propers seguiran amb, “treball amb drets”, “cobertura social per a tothom” i
que “resultat del diàleg tripartit”, entre empresaris, treballadors i administració.
“Veiem que la situació s’està recuperant en l’àmbit laboral però la feina és molt precària”,
explicava en declaracions el delegat de la Pastoral Obrera Pepe Rodado. “No es pot viure
amb aquest tipus de contracte de durada curta que dóna lloc als treballadors pobres. Per això
insistim amb drets i condicions que permetin viure a les persones. Tot i treballar un no pot
viure el seu treball”, afegia.

“No a una economia que mata”
Tots els presents van sumar-se establint les bases que requereix una ocupació digne que, tal
com va dir Emili Ferrando membre de l’Equip de la pastoral, “ha de fer-se des de la llibertat i
assegurant unes condicions, que facin el treballador independent”. Tal com es diu en el
Manifest de l’1 de maig, citant l’Encíclica del Papa Francesc, Evangeli Gaudium, un treball
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