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EL TREBALL HUMÀ 

Seria interessant que coneguéssim, tan bé com sigui possible, el que 

s’anomena la «Doctrina social de l’Església», l’ensenyament social de 

l’Església. Tot aquest ensenyament està recollit en un llibre que porta per 

títol «Compendi de la doctrina social de l’Església».  

Amb la seva doctrina social -es diu en la presentació d’aquest Compendi-  

«l’Església vol proposar a tots els homes un humanisme a l’altura del 

designi de l’amor de Déu sobre la història, un humanisme integral i solidari, 

capaç d’animar un nou ordre social, econòmic i polític, fonamentat en la 

dignitat i la llibertat de tota persona humana, que cal fer efectiu en la pau, 

en la justícia i en la solidaritat».  

Un dels capítols d’aquest «Compendi de la doctrina social de l’Església» està 

dedicat al treball humà. I en el paràgraf IV es parla del dret al treball. 

Copiem algunes idees-clau d’aquest capítol i convidem, si en teniu ocasió, a 

llegir-lo sencer. Val la pena.  

«El treball és un dret fonamental i és un bé per a l’home: un bé útil, digne 

d’ell perquè és adequat justament per expressar i acréixer la dignitat 

humana. L’Església ensenya el valor del treball no tan sols perquè és 

sempre personal, sinó també pel seu caràcter de necessitat». (n. 287) 

«El treball és un bé de tots, que ha d’estar disponible per a tots els qui en 

són capaços. La “plena ocupació” és, doncs, un objectiu obligat per a tot 

ordenament  econòmic orientat a la justícia i al bé comú». (n. 288) 

«La necessitat cada vegada més estesa de canviar de feina diverses 

vegades al llarg de la vida obliga el sistema educatiu a afavorir la 

disponibilitat de les persones per a l’actualització i la requalificació 

permanents». (n. 290) 

«Els problemes de l’ocupació interpel·len la responsabilitat de l’Estat, al qual 

correspon el deure de promoure polítiques actives de treball, és a dir, que 

afavoreixin la creació d’oportunitats de treball dins el territori nacional». (n. 

291)   

«El treball és el “fonament sobre el qual es forma la vida familiar, la qual és 

un dret natural i una vocació de l’home”: ell assegura els mitjans de 

subsistència i garanteix el procés educatiu dels fills. (...) La vida familiar i el 

treball es condicionen recíprocament de diverses maneres». (n. 294).  



«El geni femení és necessari en totes les expressions de la vida social, per 

això s’ha de garantir la presència de les dones en l’àmbit laboral». (n. 295) 

«Les institucions dels països que acullen immigrants han de vigilar amb cura 

que no s’estengui la temptació d’explotar la mà d’obra estrangera, privant-

la dels drets garantits als treballadors nacionals, drets que han de ser 

assegurats a tots sense discriminacions». (n. 298) 

Que serveixi aquest breu recull d’idees sobre el dret al treball per recordar-

nos que en aquest inici del mes de maig, el proppassat dia 1, se celebra la 

festa del Treball. I, de passada, anar fent nostre –i, per tant, practicar-

aquest ensenyament social de l’Església.  

El mossèn 

____________________________________________________________     

1 de maig  

SANT JOSEP, OBRER 

 

La diada del primer de maig ha estat des de fa molts anys un dia de 
reivindicació dels seus drets per part dels treballadors. Pius XII, l’any 1955, 

va voler donar a aquesta festa un to cristià, posant els obrers sota el 
patronatge de sant Josep. Josep, senzill artesà de Natzaret, servidor fidel, 

complidor de la missió que li va ser encomanada d’espòs i pare, és 
veritablement un model magnífic per a tots els treballadors, que en el seu 
treball de cada dia són cridats també a complir la missió que tenen en la 

seva família i en la societat. El record d’aquest sant dóna al dia d’avui una 
clara consciència de la dignitat del treball i de la grandesa de l’home, que 

col·labora amb Déu Creador per a la construcció d’un món cada vegada més 
digne i humà. 
 

(Extret de: El Santoral, materials i suggeriments, dossier CPL- Barcelona)  

  

AGENDA:  

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 7: pels difunts de la parròquia; 

dissabte, dia 9: pels difunts de la parròquia; diumenge, dia 10: pel 

poble de Viladrau.  



 

 

 

 

 

 

 


