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7 D'OCTUBRE DE 2019, JORNADA MUNDIAL PEL TREBALL DECENT 

PROPOSTA D'ESQUEMA PER A VETLLA 

(a modificar, completar, intercalar cants… en cada parròquia i/o grup) 

 

Símbol: Proposem representar el nostre compromís amb el Treball Decent trencant una cadena 
formada per baules que expressin precarietat: exclusió, atur, injustícies, explotació, sinistralitat, 
incompatibilitat, externalització, ajustos, etc. (La cadena, que hi será des del principi de la 
celebració, es trencarà al final com a signe del nostre actuar. Tingueu preparats alguns ciris per 
al moment final de la vetlla).  

 

MONICIÓ D'ENTRADA 

En aquesta Jornada Mundial pel Treball Decent, juntament amb les mobilitzacions i els debats, 
també volem fer aquesta trobada per reflexionar i pregar  contra la “indecent precarietat” que 
dificulta la vida digna de tantes persones i famílies treballadores.  

El treball decent no solament garanteix ingressos suficients, sinó que permet el creixement 
personal, la contribució al ben comú i l'avenç de la societat. A Espanya falta treball decent i sobra 
precarietat. El treball ha deixat de ser garantia per sortir de la vulnerabilitat.  

El Papa Francesc ens convida a fer-nos aquesta pregunta: “Reconeixem, de debò, que les coses 
no van bé en un món on hi ha (…) tantes famílies sense sostre, tants treballadors sense drets, 
tantes persones ferides en la seva dignitat?”. “Terra, sostre i treball (…) són drets sagrats. 
Reclamar això no és res estrany, és la Doctrina Social de l'Església”.  

La comunitat cristiana no pot ser insensible a aquesta realitat.  

 

CANT D'INICI: a elecció segons l'Assemblea.  

 

UNA MIRADA A LA REALITAT 

(Els testimonis no són per llegir-los tots, vosaltres trieu els que estimeu oportuns. També 
es poden substituir aquests testimoniatges pels de persones conegudes, properes, que els 
puguin expressar en viu, en primera persona).  

 

Introducció 

L'atur, la pobresa laboral, la temporalitat, les formes de treball atípiques, els ajustos de plantilla, 
l’externalització d'ocupacions i de responsabilitats, les jornades incompatibles amb la conciliació i 
els riscos per a la salut i la seguretat segueixen essent presents en les relacions laborals.  

I això no solament passa en l'empresa privada, sinó també en la pública i en tot tipus de treball. 
“La meitat dels professionals que treballen en el Sistema Nacional de Salut no tenen la seva plaça 
en propietat (a Madrid o Catalunya ronda el 30%), a més, entre aquests metges sense plaça, el 
41% no aconsegueix un contracte a temps complet de més de sis mesos, registrant-se, en molts 
casos, una mitjana de gairebé sis contractes a l'any amb l'Administració. Són dades que es 
desprenen de l'estudi sobre situació laboral elaborat per l'OMC”. (font “El Confidencial”) La 
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precarietat en l'ocupació no és la solució a la pobresa i la desigualtat, sinó que s'ha convertit en 
un factor que agreuja els problemes personals, familiars i socials.  

 

Testimonis 

Joan, cambrer  

Amb prou feines percep una nòmina mensual de 600 euros pel seu treball, al qual dedica més de 

40 hores reals a la setmana. "Rebo per això una altra part del meu sou en negre. Sé que aquesta 

situació em perjudicarà especialment si em quedo a l'atur, ja que rebré una prestació molt 

menor", explica. El seu cap, un empresari del sector hoteler, li va deixar clar que aquestes serien 

les condicions, i que si no les acceptava un altre, en el seu lloc, ja ho faria. "Les condicions 

laborals a Espanya són cada vegada pitjors, i no tenen comparació amb altres països 

desenvolupats", lamenta en Juan, que reconeix que fa uns anys també va treballar com a 

cambrer a Irlanda, on guanyava tres o quatre vegades més al mes, en funció de les propines. 

"Els empresaris espanyols no valoren als seus empleats i els exploten massa”. 

(Font”20minutos.és”)  

 

José Antonio  

Als seus cinquanta anys d'edat, ha treballat fent de tot: Com a repartidor, mosso de magatzem, 

administratiu, netejant i servint en bars i hotels, cuidant nens... "La llista és interminable", diu, al 

mateix temps que reconeix que solament recorda una ocupació que no fos eventual o precària: 

"Va ser el 1991, vaig treballar tres anys en una empresa d'injecció de plàstics. Quan m'havien de 

fer fix, em van fer fora". A l'abril de 2010, José Antonio es va quedar a l’atur, i des de fa cinc 

mesos va perdre qualsevol tipus de prestació o ajuda. "Em vaig quedar sense recursos. Es van 

acabar totes les ajudes i vaig sobreviure gràcies a la Creu Roja, a Càritas, a les parròquies... va 

ser molt dur", "En les  

meves circumstàncies no arribo a 10 anys cotitzats". Ara té un contracte de tres mesos en un 

bar. (Font “20minutos.és”)  

Marta, auxiliar de clínica.  

Per la Marta la precarietat procedeix de la seva jornada de treball. A la clínica de depilació que 

l'ha contractat només li ofereixen un contracte a temps parcial, però això no li permet guanyar 

prou diners per viure. "Són tot just 680 euros al mes, però només de lloguer ja en pago més de 

400, i això sense comptar altres despeses", lamenta. Amb aquesta situació, a la Marta no només 

no li arriben els diners a fi de mes, “sinó que no m’arriben ni a mitjans de mes", reconeix. "A 



 
 

 3 

l'empresa aprecien la meva feina, però no m'ofereixen una jornada a temps complet, tan sols 

hores extres de tant en tant", comenta. (Font “20 minutos.és”)  

María, Cirurgiana.  
 

"Per trobar treball no hi ha proves de selecció, no hi ha processos oberts, no hi ha Recursos 

Humans, no hi ha una borsa de treball... No hi ha forma de saber on busquen gent ni amb quins 

requisits, només pots tirar de contactes teus, del teu cap, els teus companys o la teva família, i 

passejar el teu currículum d'hospital en hospital intentant anar més enllà de la recepció. 

Jo faig cirurgia general i digestiva. El meu treball té tres parts: valorar si cal operar, estar al 

quiròfan operant i ocupar-me dels qui estan ingressats després de l'operació. Tinc 3-5 guàrdies al 

mes, aquests dies puc passar 18 hores treballant i després ficar-me al quiròfan amb cinc pacients 

seguits, tota la nit operant. 

Des de novembre he encadenat cinc contractes. Ara m'estan renovant mes a mes, m'assabento 

en l'últim moment si segueixo o no. Haig de tenir estalviat sempre, perquè el sou d'aquest mes 

pot ser que hagi de durar-me un mes o més. Si a finals d'aquest mes no em renoven, tornaré a 

l'atur. L'última vegada que hi vaig anar, la de l'INEM em va preguntar de forma rutinària si volia 

que m'apuntés una altra professió en la meva llista, i li vaig dir: 'És que sóc cirurgiana...'. Va ser 

un moment una mica estrany. Però vaja, amb el meu contracte d'un mes tothom em dóna 

l'enhorabona.  

Juguen amb que nosaltres ens preocupem pels pacients i ens agrada el que fem. La inestabilitat 

no influeix en el nostre rendiment com passa en altres treballs. S'aprofiten de la nostra 

motivació: Fem més hores, preparem coses a casa... si un pacient es complica jo no me’n vaig. 

L'opció d'anar a l'estranger sempre hi és, perquè paguen molt més i les condicions són molt 

millors. Una altra de les ofertes que ens arriba sovint és dedicar-nos als empelts capil·lars. És una 

bona opció econòmica, però... Ja veus, tens més estabilitat implantant pèl que operant a gent". 

(font “El Confidencial”)  

 

Marisa, Medicina interna.  
 
"Vaig començar amb una beca d'investigació que em renovaven d'any en any. Amb la beca no 

estàs vinculada a l'hospital, i en teoria no pots fer tasca assistencial amb pacients, però de fet es 

fa: els veus, els diagnòstiques i prens decisions. Ara la beca s'ha reconvertit en 'contracte 

d'intensificació', que és una mica peculiar perquè la teoria tampoc es correspon amb la realitat. 

La teoria és: un cap adjunt s’allibera de mitja jornada per fer un treball de recerca, per la qual 

cosa a mi em fan un contracte de mitja jornada perquè supleixi aquest temps.  
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Però la realitat és: el cap fa la jornada completa i  fa la recerca en el seu temps lliure, mentre 

que jo cobro mitja jornada però també treballo jornada completa. Aquest contracte me’l renoven 

cada sis mesos, porto així des de 2014. 

El meu marit també és metge, i demanem una ajuda per a la guarderia del nen. Però no ens la 

van donar perquè el que dóna punts és que els dos pares treballin a jornada completa i en el 

meu contracte posa que solament treballo mitja jornada". (Font “El Confidencial”)  

Jorge, Pediatre.  
 
"Tenia contractes de tres mesos, sis mesos... ara estic d'any en any. A finals de juny em van 

diagnosticar una malaltia del cor amb el risc de mort sobtada i em va costar adaptar-me a la 

medicació. Em van donar la baixa, però el contracte em vencia el 30 juny i jo estava molt feble, 

no em podia ni afaitar. Al final, perquè em renovessin, em vaig reincorporar abans del 30 de juny 

gràcies als meus companys, que em van deixar les tasques menys exigents, perquè la veritat és 

que no estava en condicions. 

Tinc dos fills. Si el meu cor es deteriora i m'han d'hospitalitzar, em quedo fora. Em deixarien de 

renovar, no seria un acomiadament". (Font “El Confidencial”)  

 

Per a la reflexió:  

- Em sento reflectit/a en alguna d'aquestes situacions?  

- Per a mi, què és treball precari?  

- Considero que en el meu treball es donen situacions de precarietat? Quines?  

- Com m’hi sento?, Què puc fer per canviar aquesta situació?  

- …  

 

JUTJAR des de la Paraula de Déu i la Doctrina Social de l'Església  

 
 

INTRODUCCIÓ 

 Fixem-nos en aquestes paraules de l'Evangeli. Jesús no ens demana que ens conformem i 
deixem passar el temps buscant que sigui Déu qui posi fi a la precarietat i als problemes laborals. 
Ens crida a la confiança en el nostre Pare-Mare, aquesta confiança que és la manera més radical 
d'enfrontar-nos a la precarietat laboral i a la precarietat de vida, és compartir, posar tot el que 
puguem de part nostra perquè es produeixi el canvi en la societat, on la persona, i no pas les 
riqueses, sigui el primer.  
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Lectura de l'Evangeli segons sant Lluc 12, 15; 22-34  

  

Llavors Jesús digué a la gent: 

Estigueu alerta, guardeu-vos de tota ambició de riquesa, perquè, ni que nedi en l'abundància, la 

vida d'un home no prové pas dels seus béns… No us preocupeu per la vida, pensant què 

menjareu, ni pel cos, pensant com us vestireu. La vida val més que el menjar, i el cos més que el 

vestit. Fixeu-vos en els corbs: no sembren ni seguen, no tenen rebost ni graner, i Déu els 

alimenta. I vosaltres valeu molt més que els ocells! ¿Qui de vosaltres, per més que s'hi esforci, 

pot allargar d'un sol instant la seva vida? Així, doncs, si no podeu aconseguir ni una cosa tan 

petita, per què us preocupeu de les altres? Fixeu-vos com creixen les flors: no treballen ni filen, 

però us asseguro que ni Salomó, amb tota la seva magnificència, no anava vestit com cap d'elles. 

I si l'herba, que avui és al camp i demà la tiren al foc, Déu la vesteix així, molt més farà per 

vosaltres, gent de poca fe. No busqueu, doncs, què menjareu o què beureu, ni en passeu ànsia. 

Això, tots els pagans ho busquen amb neguit, però el vostre Pare ja sap prou que en teniu 

necessitat. Vosaltres, busqueu més aviat el seu Regne, i això us ho donarà de més a més. No 

tinguis por, petit ramat, que el vostre Pare es complau a donar-vos el Regne. Veneu els vostres 

béns i doneu els diners com a almoina. Procureu-vos bosses que no es facin malbé, reuniu-vos al 

cel un tresor que no s'acabi; allà, els lladres no s'hi acosten, ni les arnes no destrossen res. 

Perquè on teniu el tresor, hi tindreu el cor. 

Silenci breu i antífona cantada com a resposta a la Paraula (Triar entre les conegudes per 

l'Assemblea)  

 

INTRODUCCIÓ 

 Diguem “NO” a una economia d'exclusió i iniquitat on regnen els diners i no pas el servir. 
Aquesta economia mata, destrueix. Posem l'economia al servei dels pobles. La distribució justa 
dels fruits de la terra i el treball humà és un deure moral. Els plans assistencials que atenen 
certes urgències només haurien de pensar-se com a respostes passatgeres, conjunturals. Mai 
podran substituir la veritable inclusió: aquesta que dóna el treball digne, lliure, creatiu, 
participatiu i solidari.  

 

Paraules del Papa Francesc:  

“M'han relatat les múltiples exclusions i injustícies que sofreixen en cada activitat laboral,… Són 

tantes i tan diverses com tantes i diverses són les maneres d'afrontar-les. Hi ha, no obstant això, 

un fil invisible que uneix cadascuna de les exclusions. No estan aïllades, estan unides per un fil 

invisible. Podem reconèixer-lo?... Em pregunto si som capaços de reconèixer que aquestes 

realitats destructores responen a un sistema que s'ha fet global. Reconeixem que aquest sistema 
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ha imposat la lògica dels guanys a qualsevol cost sense pensar en l'exclusió social o la destrucció 

de la naturalesa?. Si això és així, diguem-ho sense por: volem un canvi, un canvi real, un canvi 

d'estructures…. Volem un canvi en les nostres vides,… en la nostra realitat més propera; també 

un canvi que toqui al món sencer perquè avui la interdependència planetària requereix respostes 

globals als problemes locals. La globalització de l'esperança… ha de substituir la globalització de 

l'exclusió i la indiferència. És imprescindible que, al costat de la reivindicació dels seus legítims 

drets, els pobles i organitzacions socials construeixin una alternativa humana a la globalització 

excloent.  

Silenci breu  

 

Diem tots junts: (Francisco Cerro Chaves. Salms en l'esperança)  

Ens alegrem en tu, Senyor, perquè ets la nostra alegria, la nostra sort permanent. De vegades, 

en el joc de la vida, els homes s'afanyen per tenir diners o els toqui la loteria. Creuen que seran 

feliços quan tinguin més i més, sense adonar-se que tot s'acaba com el vi del celler. 

Però Tu ets el nostre goig, ets l’alegria inesgotable. Allà on tot s’acaba,Tu t'apropes. Allà on 

sembla que no hi ha esperança, Tu obres portes de bat a bat. Per això Tu ets la nostra alegria, el 

nostre goig en els atzucacs. Gairebé sense adonar-nos-en, Tu transformes la nostra existència en 

el goig assaborit dia a dia. Amén  

 

ACTUAR per transformar  

 

INTRODUCCIÓ 

 En aquest moment com a signe del nostre compromís per acabar amb la precarietat i aconseguir 
el canvi que desitgem:  

un món en el qual tots puguem tenir un treball digne que ens possibiliti el creixement 
personal i social, un món en el qual no existeixin els descarts de les persones, perquè les 
persones són l'important, 

anirem trencant la cadena que ens ha acompanyat durant aquesta vetlla. Mentre es van trencant, 
les baules encendrem uns ciris que simbolitzen la inclusió, el treball digne, justícia, seguretat, 
dignitat, llibertat, equitat,… (La persona que encén el ciri pot dir que és el que ella simbolitza 
amb el gest).  
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Un/a lector/a llegeix el poema de L. Felipe: L'home és el que importa  

 

Cal salvar al ric, 

cal salvar-lo de la dictadura de la seva 

riquesa, 

perquè sota la seva riquesa hi ha un home 

que ha d'entrar al Regne del Cel, 

al regne dels herois. 

Però també cal salvar al pobre, 

perquè sota la tirania de la seva pobresa hi 

ha un altre home 

que també ha nascut per a heroi. 

 

Cal salvar al ric i al pobre... 

Cal matar al ric i al pobre, perquè neixi 

l'Home. 

 

L'Home, l'Home és el que importa. 

Ni el ric, ni el pobre importen gens... 

Ni el proletari, ni el diplomàtic, 

ni l'industrial, ni l'arquebisbe, 

ni el comerciant, ni el soldat, 

ni l'artista, ni el poeta 

en el seu sentit ordinari i domèstic 

importen gens. 

El nostre ofici no és el nostre destí. 

«No hi ha un altre ofici ni ocupació que aquell 

que ensenya 

a l'home a ser un Home». 

 

L'Home és el que importa. 

L'Home aquí, 

nu sota la nit i davant el misteri, 

amb la seva tragèdia a coll, 

amb la seva veritable tragèdia, 

amb la seva única tragèdia... 

la que sorgeix, la que s'alça quan preguntem, 

quan cridem en el vent: 

Qui sóc jo? 

I el vent no respon... I no respon ningú. 

Qui és l'Home?... 

Potser sigui Crist... 

Perquè Crist no ha mort... 

 

Crist és l'Home... 

la sang de l'Home... 

de qualsevol Home.  

 
 

Acabem aquesta vetlla dient junts: PARE NOSTRE…  

 

Comiat 

(S'acomiada als assistents donant-los les gràcies per la seva participació i animant-los a mantenir 
el compromís per acabar amb la indecent precarietat). 


