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Jornada mundial pel treball decent
El proper 7 d’octubre s’escau la Jornada Mundial pel treball decent. Per aquest motiu diverses entitats d’Església, entre les que hi ha
Càritas, Justícia i Pau, Mans Unides, la Unió
de Religiosos de Catalunya i altres moviments proposen a la societat una reﬂexió que
cerca la vida digna de tothom.
Quan les Nacions Unides, l’Organització Internacional del Treball i els Sindicats de tot
el món celebren aquesta Jornada, escau recordar que la Revolució industrial del segle
XIX va comportar molt de patiment a la
classe obrera. Ara en ple segle XXI la revolució informàtica i robòtica
també colpeja el món del treball amb acomiadaments i
atur, afectant sobretot les
persones que fan les feines
més senzilles i menys qualiﬁcades. Fa anys la societat hi
va reaccionar amb múltiples
iniciatives, també l’Església
amb la seva Doctrina social.
Avui cal denunciar els desequilibris creixents entre les
rendes del capital i les del
treball. Cada vegada les persones riques són més riques
i les pobres més pobres i empobrides. L’economia no busca frenar
aquest procés tan injust. Després de la darrera crisi, els mercats no creen prou llocs de
treball per a tothom, cosa que provoca disfuncions i desigualtats injustes i que clamen
al cel.
En aquesta nova Jornada mundial pel treball
decent, les entitats sotasignades reiterem
que és prioritari construir una societat que
ofereixi treball a tothom, facilitant l’autonomia i la disponibilitat de recursos suﬁcients
per als projectes de vida personals i familiars.
Per això fem una crida reivindicant amb tota
fermesa les mesures següents:
· Polítiques actives d’ocupació, personalitzades i formatives. Sense menystenir els subsidis i les assegurances d’atur, allò que la gent
més reclama sempre és un treball.

· Sou mínim interprofessional almenys de
1.000 €/mes. És una demanda molt generalitzada i ben vista per molts dels agents
socials.
· Reducció de jornada per poder treballar
més gent i afavorir la conciliació laboral.
Avui amb les 40h treballen a Espanya 19 M
de persones, amb 30h en podrien ésser
quasi 25 M.
· Renda garantida de ciutadania per a totes
les famílies que ho necessitin, acompanyada d’activitats formatives o culturals.
· Qualiﬁcació i requaliﬁcació de tots els llocs
de treball, també dels
més senzills. Dedicació
especial als qui fan serveis a les persones i a
les famílies.
· Eradicació del frau i,
fent que totes les empreses paguin aquí allò
que els pertoca, i treballar per l’eliminació dels
paradisos ﬁscals arreu
del món.
· Solidaritat amb les
persones nouvingudes
al nostre país, que garanteixi una acollida
humana i la plena integració social.
· Reconeixement i suport a la tasca de les
entitats del tercer sector social i a les iniciatives d’economia social, cooperativa i solidària.
Amb el desig i l’esperança de poder recuperar aviat la normalitat política a Catalunya, les nostres entitats es comprometen
a urgir totes les autoritats perquè siguin
sensibles a les necessitats de tantes persones que busquen i no troben una feina
digna i decent. També fem una crida a tota
la ciutadania perquè amb les seves actituds impulsin unes estructures socioeconòmiques més solidàries i fraternals.

MISSA PELS DIFUNTS DEL PRAT. Com és costum a molts llocs,
l’endemà de la Festa major, és a dir el proper dilluns 1 d’octubre,
a les 9.00h pregarem per tots els difunts del Prat.
TROBADA DE RELIGIOSOS DEL PRAT. Com ja hem fet en altres
ocasions, dilluns 1 ens trobarem a les 20.30h a la parròquia de
sant Pere i sant Pau per resar junts la pregària de vespres i després tindrem un petit refrigeri junts abans dels focs de final de
festa major.
REFORÇOS EDUCATIUS. El proper dimarts 2 d’octubre comença
també el reforç educatiu de primària, a la sala de sant Pau. Així
com us vam demanar material per al reforç de primària el curs
passat, ara cal material per al reforç de secundària (MD de la
Mercè); en concret si algú té un ordinador portàtil que no fa servir,
o bé diccionaris (català i castellà) i ens els pot facilitar, li agrairem.
CATEQUESI INFANTIL. Després de les inscripcions i les reunions
amb les famílies, la catequesi infantil començarà els dies 8, 9 i 10
d’octubre als tres centres catequètics.
EQUIPS DE CATEQUISTES. Reunió a la parròquia de sant Pere i
sant Pau el proper dimecres 3 a les 17.30h a la sala sant Pere.
INTRODUCCIÓ ALS PROFETES. Es reprenen les sessions
d’aquest grup el proper dijous 4 a les 19.00h a l’escola MD del
Carme,

VINE A CONÈIXER. El proper divendres 5 d’octubre comença el
curs aquest grup, a les 17.45h a la sala de sant Pere.
MISSA DE DIFUNTS. Per tots els difunts del mes de setembre,
aquest proper divendres dia 5 a les 20.00h a sant Pere i sant Pau.
INSCRIPCIONS A L’ESPLAI SANT PERE I SANT PAU. El proper
divendres de 18.00h a 20.00h i el proper dissabte de 16.30h a
18.30h als locals de l’Esplai, per a infants de 4 a 17 anys.
CATEQUESI D’ADULTS DE LA MD DE LA MERCÈ. El proper dissabte 6 recomencem les reunions d’aquest grup a les sales de la
parròquia de la MD de la Mercè, a les 17.00h.
TROBADA DIOCESANA DE CATEQUISTES. A la Casa de l’Església
el proper dissabte 7 d’octubre a les 17.00h. En aquesta trobada
festivo-formativa s’hi farà l’enviament de catequistes per aquest
curs.
COMUNIDAD NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA. Trobada de grup
el diumenge 7 d´octubre a les 17:30h a les sales de la parròquia de
la MD de la Mercè.
CAMPANYA ECONÒMICA A LA MD DE LA MERCÈ. Per sufragar la
substitució de la claraboia actual per un tancament d’alumini i vidre doble. L’import de les obres és de 12.329€ S’ha recollit fins al
moment 1.844,40€ (15%).

Vicenta PEÑA JURADO (95), Rosa SELMA CABALLÉ (91), José SILES GASCÓN (92).

SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 29. 9.00h. Miquel PORTILLO, Miquel FABRÓ.
20.00h. Encarnación JIMÉNEZ GARCÍA, Rafael RUIZ PÉREZ,
famílies COMPANY-SOLÀ.
DIUMENGE 30. 9.00h. Josep PORTILLO, Ana DEL MORAL.
12.30h. famílies ALCAIDE-LÁZARO, famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS, famílies PARDO-VILLAMAYOR, Manuel PARDO
VILLAMAYOR, esposos Fernando i Isabel, Paco CARRERAS
FAJAS. 20.00h. consorts Antoni PUGÉS i Paquita LLOBET,
Agustí LLOBET ORTIZ, Ramon PUGÉS TRIAS i María ROJO
GARCÍA.
DILLUNS 1. 9.00h. Difunts d'El Prat de Llobregat.
DIMECRES 3. 9.00h. Francisco MATEO i Ana VIDAL, Francisco
SALCEDO.
DIJOUS 4. 9.00h. Francisco SALCEDO.

DIVENDRES 5. 9.00h. consorts Francisco SALCEDO i Ana DEL
MORAL. 20.00h. MISSA DIFUNTS. Antonia PEDRAZA NÚÑEZ,
José SILES GASCÓN, Núria PALLEJÀ POLO, Emiliana SANCHO
MIGUEL, Angel PALLARÈS GASULLA, Arcadio PONS TRULLÀS, Isabel GARCÍA GIMÉNEZ, Indalecio GARCÍA RUEDA,
Justo SÁNCHEZ DONOSO, Maria ROJO MARTÍNEZ, Maria Hermínia CANO ESPINOSA, Carmen GÓMEZ SALCEDO, Concepción REBOLLO ANAYA, Trinidad MOLERO MARTÍNEZ, Adela
MORODO BARRERO, Carlos GARCÍA GARCÍA, Rosa SELMA CABALLÉ, Vicenta PEÑA JURADO.
DISSABTE 6. 20.00h. famílies TORRES-LLAURADÓ.
DIUMENGE 7. 9.00h. Ana DEL MORAL, Joan MARTÍ, Sergi PEJOAN, Albert ROVIRA. 20.00h. consorts Ángel ROJO i Clara
GARCÍA.
MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DISSABTE 6. 19.00h. Tamás ALCAIDE PAZ.
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