LA NOSTRA LLUITA,
EL TREBALL DECENT

Data límit d’inscripció, 2 de març
Cal portar el dinar (podrem utilitzar el menjador)
L’aportació a la Jornada serà de 3€
Hi haurà servei de ludoteca per aquelles famílies que
vulgueu venir amb els vostres infants. Si és així, si
us plau, comuniqueu-nos-ho abans del 2 de març

Primera fita: oportunitats
de treball per a tothom!
Carlos Obeso Abalde
Director de l’Institut
d’Estudis Laborals d’ESADE

Amb metro:

COM ARRIBAR

<L1> Plaça Universitat
<L2>Passeig de Gràcia o Universitat
<L3> Passeig de Gràcia o Catalunya

Amb tren:
Passeig de Gràcia o Catalunya

Amb cotxe:
Avinguda Diagonal i baixar per c. Balmes fins el c. Diputació.
Es podrà aparcar al mateix Seminari.
Montserrat Cabo

ORGANITZA

Dissabte 4 de març de 2017
Seminari Conciliar de Barcelona
c. Diputació, 231

XXIX JORNADA D’ESTUDI DE LA PASTORAL OBRERA DE CATALUNYA

IMPORTANT

Per inscriure’s a la Jornada dirigiu-vos
Secretaria de Pastoral Obrera
Telf. 933 011 568
pastoralobrera@arqbcn.cat

Actualment es parla de “recuperació econòmica”. Durant aquests últims anys sembla que
s’incrementen els llocs de treball. Segurament. Encara que el nombre de persones sense
ocupació continua sent dels més elevats d’Europa i que l’atur juvenil té unes xifres més esfereïdores del nostre entorn i les condicions laborals que vivim no són les més alliberadores.
Aquesta realitat és la que explica la greu i creixent desigualtat social que afrontem.

"No hi ha pitjor pobresa material que la que no permet guanyar-se el pa i priva de la dignitat del treball". "L’atur juvenil, la informalitat i la falta de drets
laborals no són inevitables, són resultat d'una prèvia opció social, d'un sistema econòmic que posa els beneficis per davant de la persona ".

10:00h Acolliment
10:30h Benvinguda i presentació

Pregària inicial

Papa Francesc
Trobada Mundial de Moviments Populars (2015)

De tot aquell treball vam decidir continuar profunditzant en cada un dels quatre pilars del programa del Treball Decent, marcat per l’Organització Internacional del Treball: oportunitats de
treball per a tothom, garantir els drets laborals, estendre la protecció social i promoure el diàleg social (governs, món empresarial i sindicats).
I és en aquesta Jornada d’Estudi que començarem aprofundir en aquesta dimensió d’Oportunitats de treball per a tothom: el promoure una economia que generi oportunitats d’inversió,
iniciativa empresarial, desenvolupament de qualificacions, creació de llocs de treball, formes
de vida més sostenibles...
Serà aquesta la nostra reflexió i per ajudar-nos a fer-la ens acompanyarà i guiarà en Carlos
Obeso, llicenciat en Ciències Empresarials i màster en direcció d’empreses per ESADE. Ha
estat professor, fins fa poc del Departament de Direcció de Persones i Organització en ESADE. Actualment és el director de l’Institut d’Estudis Laborals (IEL) d’ESADE.
Us animem a participar activament de la nostra Jornada que promourà la reflexió, el compromís i la celebració. Serà un moment de viure i refermar la nostra condició com a comunitat
de la Pastoral Obrera de tota l’Església. Sentim-nos també lliures de convidar a altres persones que comparteixen les mateixes inquietuds, lluites i preocupacions en el món obrer.

No us ho penseu! Us esperem a tots i totes!!!!!!

11:00h Conferència

PROGRAMA

PRESENTACIÓ

La nostra missió de treballar, des de l’Evangeli, per l’alliberament de les persones més empobrides del món obrer ens fa posar-nos en marxa a la Pastoral Obrera. Després de prendre
consciencia de la precarietat que patim en el món laboral, el curs passat vam aprofundir en
el concepte que ens donava esperança: el treball decent. Vam aprofundir, des de la nostra fe
en Crist, aspectes com: què és el treball decent, quin sentit té el treball decent en la realitat
actual del món obrer, quina és la nostra militància obrera i cristiana davant la lluita per un
treball decent i quines són les possibles accions per fomentar aquest treball decent.

12:00h Descans

Amb la paradeta de cafè del
comerç just de Terrassa

12:30h Treball en grups
Per plantejar qüestions i preguntes
entorn la ponència

13:00h Diàleg

14:00h Dinar
15:30h Treball en grups
Per dialogar entorn propostes i línies
d’acció

16:30h Plenari i conclusions
17:00h Pregària final

