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Davant les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 1 
de novembre, les Delegacions Diocesanes, els Moviments i altres 
col·lectius  que  formem part  de  la  Pastoral  Obrera  de  Catalunya 
oferim aquests  punts  de  reflexió als  membres  de  les  comunitats 
cristianes del nostre país i a tothom a qui pugui ser útil.

En primer lloc volem animar tothom a prendre’s seriosament 
aquesta convocatòria d’eleccions. La participació en la vida política és 

sempre  important,  tant  en  els  moments  electorals 
com en el dia a dia. Però l’elecció d’un Parlament és 
especialment determinant de cara a potenciar unes o 
altres polítiques.

En segon lloc, també volem posar de relleu 
que,  històricament,  la classe obrera del nostre país 

s’ha  pres  seriosament  la  política.  En  aquest  sentit,  el  fet  nacional 
català i el fet obrer sempre han anat junts en una mateixa lluita, una 
lluita que ha portat a una millora en les condicions de vida, no només 
dels treballadors i treballadores i les seves famílies, sinó del conjunt 
de  la  societat.  El  treball  ha  de  continuar  sent,  avui,  un  factor 
socialitzador i integrador de gran importància.

Per això invitem tothom a interessar-se pels 
diversos  programes  electorals,  i  a  reflexionar 
sobre  els  continguts  de  les  seves  propostes  en 
relació als diversos camps de la vida pública.

Sense  pretendre  de  ser  exhaustius,  volem 
posar l’accent sobre alguns dels àmbits que cal tenir 



¿Quines polítiques es proposen 
davant la precarietat laboral?

¿Què planteja cada candidatura davant 
la deslocalització i els ERO?

en compte a l’hora de mirar aquests programes.  En primer lloc,  la 
qüestió laboral. Tots sabem que la majoria de la societat la formem els 
treballadors i les treballadores. Tots sabem que el sistema capitalista 
que en l’actualitat domina la nostra societat està provocant una gran 
precarietat  en  el  treball,  sobretot  en  el  juvenil  encara  que  no 
únicament. ¿Quines polítiques es proposen al respecte?

Al  costat  d’això,  vivim  immersos  en  un  procés  de 
deslocalització d’empreses i  d’obertures d’Expedients de Regulació 
d’Ocupació (ERO). Sabem que davant d’aquests fets la política està 
molt condicionada per lleis i interessos que sobrepassen ja no només 
l’àmbit català sinó, fins i tot, l’àmbit estatal. Però ens cal esperar i 
exigir, amb el nostre vot, unes polítiques que afrontin aquesta realitat 
en els diversos nivells legislatius, que donin respostes als fets concrets 
i, en un cas i en l’altre, prioritzin el bé de les persones per damunt dels 
interessos del capital. ¿Què planteja cada candidatura?

Que hi hagi o no hi hagi treball i que aquest, quan n’hi ha, 
sigui estable i digne o, al contrari, inestable i indigne, condiciona la 
vida de les persones i les famílies. Una conseqüència molt viva als 
nostres dies és la dificultat que té la població juvenil, encara que no 
únicament,  a  trobar  un  habitatge  en  condicions  a  un  preu 
assequible. Una altra, ben viva també i que es dóna quan el temps 
de les treballadores i dels treballadors està només en funció de la 
producció,  és  la  dificultat  a  dedicar  temps  a  la  vida  familiar  i, 
concretament,  a l’educació de fills i  filles i  a l’atenció a la gent 
gran. Apareix una altra conseqüència: l’exclusió social de moltes 
persones.  Aquesta  exclusió  es  manifesta,  per  exemple,  en 
l’augment de persones que acaben a la presó. També en l’augment 
de les malalties mentals.
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¿Quins projectes polítics existeixen davant de 
cada una d’aquestes situacions pel que fa a 

l’habitatge, la família, l’educació, l’atenció a la 
gent gran, la igualtat de gènere?

¿On posen l’accent els programes electorals: en 
la construcció d’una societat que integra i 

promociona les persones o en crear mesures de 
contenció per anar apedaçant?

Voldríem 
veure que hi 
ha la 
voluntat 
d’un pacte 
nacional per 
tal d’evitar la 
manipulació 
del fet 
migratori ...

... que desenvolupi 
polítiques d’integració al 
país a través d’un treball 

digne i d’altres mitjans de 
socialització. I que, tenint 

presents les causes, 
prioritzi polítiques que 

contribueixin al 
desenvolupament dels 

països d’origen.

En aquest mateix context cal que tinguem ben present que la 
dona, més que l’home, pateix discriminació, tant en els sous com 
en  la  inestabilitat  laboral.  ¿Quins  projectes  polítics  existeixen 
davant de cada una d’aquestes situacions pel que fa a l’habitatge, la 
família, l’educació, l’atenció a la gent gran, la igualtat de gènere? 
¿On  posen  l’accent  els  programes  electorals:  en  la  construcció 
d’una societat  que integra  i  promociona les  persones  o en crear 
mesures de contenció per anar apedaçant?

Una atenció especial mereix el fet de la immigració. És ben 
clar  que  cada  formació  política  que  pretén 
representar-nos al Parlament i governar el país ha de 
fer la seva proposta. I, en aquest sentit, cal que fem 
atenció al que diuen els programes electorals. Però 
des d’aquí fem una crida als partits perquè aquest 
tema  no  serveixi 
demagògicament 
per  guanyar  vots. 
Voldríem veure que 
hi  ha  la  voluntat 

d’un pacte nacional per tal d’evitar la 
manipulació d’aquest fet i d’avançar 
cap  a  un  «Consens  Social  sobre 
Migracions». Això sí, un acord que 
tingui en compte, en primer lloc, les 
persones  concretes. Que  es  treballi 
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Calen polítiques que 
transformin la realitat, tan 
marcada en aquest 
moment per un 
economicisme que té en 
compte el capital i oblida 
les persones.

Ens hem d’implicar en 
la política

Hem de fer 
política, 
«un art 
difícil i 

nobilíssim 
alhora» 
(GS 75)

de  cara  a  l’entrada  legal  de  treballadors  estrangers  més  que  en 
mesures  de  tancament.  Un  acord  que  desenvolupi  polítiques 
d’integració al país a través d’un treball digne i d’altres mitjans de 
socialització. I que, tenint presents les causes, prioritzi polítiques 
que contribueixin al desenvolupament dels països d’origen.

Per  nosaltres  és  clar  que  la  política  és 
necessària. I que els treballadors i les treballadores 
hem de fer política. També és clar que els cristians i 
les  cristianes hem de fer política,  «un art  difícil  i 
nobilíssim  alhora».  Que  cadascú  de  nosaltres  ha 
d’estar atent als problemes actuals i s’ha de plantejar 
quin  model  de  societat  vol.  I  que  s’ha  de 
comprometre exercint la solidaritat i treballant per la justícia social. 
També estem convençuts  que calen polítiques que transformin la 

realitat,  tan  marcada  en  aquest 
moment  per  un economicisme que 
té en compte el capital i oblida les 
persones, que prioritza la producció 
a costa del que sigui. La tradició que 
ens ve de l’Evangeli de Jesucrist, i 
que s’ha anat desenvolupant al llarg 
del segles, ens mou a adreçar-nos a 

tots els cristians i cristianes del país i a totes les altres persones que 
ho vulguin escoltar, especialment els treballadors i les treballadores, 
per  tal  de  motivar-los  a  interessar-se  pel  procés  electoral  i  a 
reflexionar-hi.  Igualment  volem  accentuar  que,  després  de  les 
eleccions, en el dia a dia de la vida de la 
nostra societat, ens hem d’implicar en la 
política, en la construcció d’un món més 
just i en l’exigència del compliment de les propostes electorals.

Delegacions de Pastoral Obrera de les diòcesis de Catalunya
Moviments obrers cristians: ACO, GOAC i JOC. MIJAC
Religioses/os en barris
Capellans obrers
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