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L'Associació Catòlica Obrera celebra el Dia internacional del treball decent
08 Octubre, 2015 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Aquesta primera setmana d’octubre s’ha celebrat el Día Internacional del treball decent. Un
acte que pretén fer una crida, avui més que mai a aquesta aspiració que engloba treballadors
i treballadores de realitzar la feina amb dignitat.
El treball decent és el que l’Organització Internacional del Treball (OIT) explica com “el
reconeixement que el treball és font de dignitat personal, estabilitat familiar, pau a la
comunitat, democràcies que actuen en beneﬁci de tots, i creixement econòmic, que
augmenta les oportunitats de treball productiu i el desenvolupament de les empreses”.
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Enguany es va celebrar a l’Església Sant Pau del Camp on, prop d’una cinquantena de
persones van participar d’aquest moment en el qual, després d’una presentació del marc de
la Jornada, es va tenir present algunes de les realitats de precarietat que actualment estan
en lluita i a través d’una acció comuna. Una acció que va en direcció a aquest ideal de treball
digne, que tal com OIT 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 perquè les persones puguin expressar les seves opinions, puguin
organitzar-se i participar en les decisions que afecten les seves vides, i igualtat d’oportunitats
i tracte per a totes les dones i homes”.
Tot seguit es va representar els fonaments i pilars propis del treball decent, per ﬁnalment,
llegir conjuntament una oració i entonar un cant per a continuar treballant en la lluita pel
Treball Decent per Tothom.
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