
Una OCUPACIÓ de qualitat, basada en el talent 
i la cooperació

OCUPACIÓ I QUALITAT DE VIDA

L’ocupació de cada persona ha de permetre assolir una qualitat de vida satisfactòria i digna.

OCUPACIÓ, ECONOMIA I PERSONES

L’economia i l’ocupació han d’estar al servei de les persones, i no les persones al servei de l’economia i 
l’ocupació.

SALARI I SATISFACCIÓ PERSONAL

La qualitat de vida es basa, tant en la SATISFACCIÓ intrínseca del treball, com en el sou 
que se n’obté, pel que s’hauran de contemplar ambdós criteris a l’hora de crear ocupació de qualitat.

OCUPACIÓ I TALENT

Les polítiques actives de creació de feina, han d’anar orientades a crear jaciments d’ocupació basades en el 
talent i el coneixement. Hem de facilitar el trànsit de l’ocupació basada en el temps vers una ocupació de 
qualitat, on el valor afegit sigui el coneixement, la innovació i el talent.

Només així tindrà sentit invertir en la formació de molta qualitat de les persones i una millora estructural 
de les empreses i projectes del territori.

PERSONES, EMPRESA I INTERMEDIACIÓ

Creiem que l’administració ha de vetllar i garantir la intermediació  entre les persones del territori i les em-
preses, per a que treballin conjuntament per elaborar projectes innovadors i sostenibles, per a la creació 
d’una economia basada en el bé comú i l’interès col·lectiu.

És ètic i lògic que la intermediació entre treballadors, que cerquen feina, i les empreses que n’oferten, sigui 
realitzada per un servei públic, gratuït i de qualitat i que garanteixi la igualtat d’oportunitats per a  tothom.

(15)



Us proposem aquestes frases, que ens han fet reflexionar sobre el temps que passem durant la vida 
treballant i el sentit que això té... o que no té:

“Em pregunto si les estrelles estan il·luminades, perquè cadascú algun dia, 
pugui trobar la seva”

Antoine de Sant-Exupéry

“Aprendre sense reflexionar és malmetre la vida”

“Passem massa temps guanyant-nos la vida, però no el suficient visquent-la”
Teresa de Calcuta
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