
Les excessives desigualtats econò-
miques i socials entre els membres 
i els pobles de l’única família hu-
mana produeixen escàndol i són 
contràries a la justícia social, a 
l’equitat, a la dignitat de la perso-
na humana i a la pau social i inter-
nacional.Les institucions humanes, 
tant privades com públiques, s’han 
d’esforçar a contribuir a la digni-
tat i a la finalitat de l’home sota 
qualsevol règim polític, GS 29

El goig i l’esperança, el plor i 
l’angoixa de l’home contempo-
rani, sobretot el dels pobres i 
de tota mena d’afligits, són tam-
bé goig i esperança, plor i an-
goixa dels deixebles de Crist, 
i no hi ha res de verament humà 
que no ressoni en llur cor. GS 1

Per això, cal continuar pregun-
tant-se sobre el subjecte del treball 
i les condicions en què viu. Per rea-
litzar la justícia social a les diverses 
parts del món, als diversos països 
i en les relacions entre ells, sempre 
són necessaris nous moviments de 
solidaritat dels homes del treball. 
Aquesta solidaritat ha de ser sem-
pre present allí on els requereix la 
degradació social del subjecte del 
treball, l’explotació dels treballa-
dors i les creixents zones de misè-
ria i àdhuc de fam. L’Església està 
vivament compromesa en aquesta 
causa perquè la considera com la 
seva missió, el seu servei, com la 
verificació de la seva fidelitat al 
Crist, per poder ser de debò “l’Es-
glésia dels pobres”. I els “pobres” 
es troben sota diverses formes: 
apareixen en diversos llocs i en 
diversos moments; apareixen en 
molts casos com el resultat de la 
violació de la dignitat del treball 
humà: ja sigui perquè es limiten les 
possibilitats del treball –és a dir, 
per la plaga de la desocupació–, 
ja sigui perquè són menyspreats el 
treball i els drets que en deriven, 
especialment el dret al salari just, a 
la seguretat de la persona del tre 
ballador i de la seva família.LE 8

El contrari d’una situació jus-
ta i correcta en aquest sector és 
l’atur, és a dir la manca dels llocs 
de treball per els subjectes ca-
pacitats. Pot ser que es tracti de 
manca d’ocupació en general, o 
també en determinats sectors del 
treball. La tasca d’aquestes ins-
tàncies, compreses ací sota el nom 
d’empresari indirecte, és d’actuar 
contra l’atur, el qual és en tot cas 
un mal que, quan assumeix certes 
dimensions, pot convertir-se en una 
veritable calamitat social. Es con-
verteix en problema particular-
ment dolorós quan els afectats son 
principalment els joves, els quals, 
després d’haver-se preparat mit-
jançant una adequada formació 
cultural, tècnica i professional, no 
arriben a trobar un lloc de treball 
i així veuen frustrades amb pena 
la seva sincera voluntat de treba-
llar i la seva disponibilitat a assu-
mir la pròpia responsabilitat per 
el desenvolupament econòmic i so-
cial de la comunitat. L’obligació de 
prestar subsidi a favor dels deso-
cupats –és a dir, el deure d’ator-
gar les convenients subvencions in-
dispensables per a la subsistència 
dels treballadors desocupats i de 
llurs famílies– és una obligació que 
brolla del principi fonamental de 
l’ordre moral en aquest camp, és 
a saber, del principi de l’ús comú 
dels béns o, per parlar d’una ma-
nera encara més senzilla, del dret 
a la vida i a la subsistència. LE 18

Tothom coneixerà que sou deixebles  
meus per l’amor que us tindreu  

entre vosaltres (Joan 13,35).

Pasqua 2012
1 de maig - Festa del Treball

Senyor,

Aquesta Pasqua posem davant teu totes les persones del nostre 

entorn que pateixen per causa de l’atur:  els nostres veïns, 

els nostres fills, els nostres pares, els nostres companys, 

nosaltres mateixos...

Tu, que has volgut viure amb nosaltres i com nosaltres, i que has 

vençut la mort,

√ fes-nos solidaris, per compartir amb els altres tot el que tenim,

√ fes-nos esperançats, perquè siguem capaços d’imaginar un 

futur tal i com tu el vols,

√ fes-nos acollidors, per obrir-nos de debò a totes les persones 

que pateixen, vinguin d’on vinguin,

√ fes-nos lluitadors per defensar els drets legítims dels homes 

i dones treballadors.

√ fes-nos creatius a l’hora de buscar respostes a la manca de 

feina.

√ fes-nos dialogants, per caminar junt amb els altres.
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