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Un any més, el 7 d’octubre  celebrem la Jornada Mundial del Treball Digne  

convocada per la Confederació Sindical Internacional, sota el lema:  

 

Aturem la cobdícia corporativa. 

El món necessita un augment de salari. 

 

En aquesta desena edició, des de CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, la 

Fundació Pau i Solidaritat i la Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris 

i la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), volem reafirmar el nostre suport i 

compromís en la lluita global pel treball digne arreu del món. 

 

Què és el treball digne? 

 

El TREBALL DIGNE és una ocupació de qualitat que garanteixi els treballadors i 

les treballadores una vida digna. 

 

Implica: 

 

• Que es generin oportunitats d’inversió, iniciativa pública i empresarial, 

desenvolupament i llocs de treball i formes de vida sostenibles, 

• que es garanteixin els drets dels treballadors i les treballadores, 

especialment d’aquells que es troben en una situació de vulnerabilitat més 

gran, 

• que s’estengui la protecció social, garantint condicions de treball segures 

per a homes i dones, 

• que es promogui el diàleg social a través de la participació de sindicats i 

organitzacions empresarials. 

 

Tot això amb la inclusió i la igualtat de gènere com a eixos transversals. 
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Què fem a casa nostra per garantir el treball digne ? 

 

• Les organitzacions sindicals catalanes lluitem per un augment salarial. Ara 

que els indicadors econòmics comencen a ser positius, cal que els 

treballadors, i no només les empreses, també se’n beneficiïn.  

No pot ser que a Catalunya hi hagi actualment un 12% de la població 

ocupada que és pobre i per això proposem que en els convenis sectorials 

no hi hagi sous per sota dels 1.000 euros. 

• Les organitzacions sindicals catalanes denunciem el frau i l’explotació 

laboral que representen les empreses multiserveis, les cooperatives de 

treball associat i els falsos autònoms que desregulen les relacions laborals i 

precaritzen les relacions laborals i salarials dels treballadors. L’exemple 

més clar són les cambreres de pis contractades per EMS que cobren 

gairebé la meitat que les seves companyes contractades sota el conveni 

d’hostaleria. 

• Només un 16% de la població mundial creu que el salari mínim del seu país 

és suficient per tenir una vida digna. A casa nostra lluitem perquè el salari 

mínim de 825 euros augmenti. 

 

Algunes dades: 

 

-Al món hi ha 780 milions de treballadors i treballadores pobres i a Catalunya el 

risc de pobresa i exclusió social és del 23,6% (OIT). 

-Només un 20% de la població mundial té accés a una cobertura social adequada 

(OIT). 

-Les dones continuen essent víctimes de discriminació a Catalunya, on cobren un 

23,9% menys que els homes tot i fer la mateixa feina. 

-En molts països les persones són perseguides i assassinades per exercir el seu 

dret a constituir o afiliar-se a un sindicat o per instar l’inici d’una negociació 

col·lectiva. A l’Estat espanyol 300 sindicalistes estan encausats per haver exercit 

el seu dret a la vaga. 
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Per tot això, per poder canviar l’actual situació de desigualtats i injustícies, els 

sindicats: 

 

- Exigim  garanties públiques i compromisos empresarials per lluitar per la 

dignitat en el treball.  

- Exigim que el treball digne asseguri una vida digna als treballadors/es i a 

les seves famílies. 

- Exigim que el treball digne sigui una realitat al món i també a casa nostra. 

- Exigim  que el treball digne sigui la prioritat permanent de l’agenda política 

nacional i internacional a tots els nivells. 


