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«Article 23: Tota persona té dret al treball... a la protecció
contra la desocupació... a una remuneració equitativa i
satisfactòria”
Per uns pares de família, per un jove que ha acabat la seva
preparació i té il·lusió pel seu futur, quedar-se sense treball és
un vertader drama. Per algú que treballi cada dia tota la
jornada i no cobri un sou per poder viure, és desesperant. Per
una dona que faci el mateix treball que un home i cobri menys
és una injustícia. Tot això i més vol denunciar i fer canviar
aquest dret humà sobre el treball.
Aquest clam ja arrenca des del s. XIX amb la reivindicació de la jornada de vuit hores; una lluita que ha provocat
molts sofriments i morts i que els sindicats han mirat de liderar
com a servei als treballadors, i que avui continua sent molt
necessària a causa de les fortes injustícies en el món del treball.
No n’hi ha prou, però, de tenir un treball i ben
remunerat. Aquest treball ha de tenir presents una colla
d’elements com reclama la “Jornada mundial per al treball
digne i decent” que es celebra avui: polítiques actives
d’ocupació, sou mínim interprofessional almenys de 1000
euros, reducció de jornada per poder treballar més gent,
eradicació del frau, solidaritat amb les persones nouvingudes...
Una societat no es valora per les bones paraules o
discursos que fa córrer sinó perquè posa els elements més
necessaris perquè tothom pugui guanyar-se la vida dignament i
ajuda a fer realitat els serveis socials més necessaris.
A l’evangeli de Mateu hi ha la paràbola modèlica dels
treballadors de la vinya: tothom és convidat a un treball,
tothom rep el jornal suficient encara que alguns no han pogut
treballar tot el dia, el propietari és generós amb tots... Es tracta
d’una paràbola sobre el Pare del cel modèlica per a tot bon
propietari que el vulgui tenir present.

DIUMENGE, dia 7: A les 11,00: Missa cantada (dif. Jesús Roquer i
Sansalvador, cap d’any)
Dissabte,

dia 13: A les 20,00: Missa (difunts de la parròquia)

DIUMENGE,dia 14:

A les 11,00: Missa cantada (difs. esp Josep
Ponts i Elvira Puigoriol)

la campana avisa

CÀRITAS: Dilluns, dia 8, a les 9, es trobaran tots els
responsables dels diferents projectes de Càritas.
GRUP AGERMANAMENT RODA-BOBOG: Dimecres,
dia 10, a les 10, membres del grup es reuniran a l’Ajuntament
de Torelló per estudiar possibles col·laboracions, i a 2 quarts de
8 es trobaren uns altres per acabar de posar apunt un llibre de
propera publicació.
Divendres passat, dia 5, a les 8, membres del grup es trobaren
a Manresa amb un altre grupet que ha visitat els mateixos
indrets als que s’ajuda des d’aquí.
CRISTIANS INQUIETS: Dimecres, a les 9, es trobaran un
grup de sis cristians de diferents pobles de la comarca que
preparen unes futures reunions obertes a d’altra gent per parlar
de la seva fe i dels problemes amb què es troben.
CASALOT: Aquest dissabte, dia 6, s’ha començat el curs
amb activitats diferents, tant amb els infants i joves com amb
els pares que hi col·laboren més d’aprop.
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 i un de 300 € per les
necessitats de la parròquia, i un de 20 per Càritas. Moltes
gràcies.

