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INTRO 
DUCC 

“La utopia és a l’horitzó. 
 Camino dues passes, ella s’allunya dues passes 

 i l’horitzó es mou deu passes més enllà. 
 Llavors, per a què serveix la utopia? 

 Per això, serveix per a caminar” 

EDUARDO GALEANO 
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l’Eix Transversal i els Àmbits Temàtics, 
les Fases i el Procés d’Elaboració, 

 la Cronologia 
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L’ACORD DE GOVERN 

La creació del  Pla nacional de Valors 
 s’aprova mitjançant acord de Govern el 18 d’octubre de 2011 

El Consell Director del Pla nacional de Valors 
 es constitueix el 2 de desembre de 2011 

El Govern de la Generalitat de Catalunya  
recepciona i acorda prendre coneixement del Pla nacional de Valors  

el 14 de juliol de 2015 
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EL PROJECTE 

“El Projecte. És quelcom que has d’imaginar. I després d’haver-lo 
imaginat l’has de fabricar. 

És quelcom semblant a un pont. Pots anar a l’altra banda, però no 
ho pots fer si abans no el construeixes. A l’altra banda del pont hi 
ha allò que buscaves.” 

SUSANNA TAMARO 

 
 
 
El Govern de Catalunya, conscient de la seva responsabilitat 

històrica, el 2011 va decidir impulsar amb la societat civil una 

reflexió profunda sobre la realitat de la nostra societat, amb un 

Projecte orientat a inspirar i promoure una cultura cívica que doni 

una resposta adaptativa, des dels poders públics, als grans reptes 

que té plantejats avui dia el nostre país. 

El Pla de Valors parla del País que ens agradaria construir. I ho fa 

des de l’experiència d’un model de democràcia col·laborativa i 

participativa en el què polítics i societat civil, junts, esdevenen 

protagonistes. Si bé les estructures i les dinàmiques polítiques 

condicionen —sense determinar—  el benestar de les persones i la 

seva capacitat per créixer harmònicament i desenvolupar els seus 

projectes de vida, són les persones realment, les que configuren el 

poble i el país. Donat que vivim en un ecosistema interdependent, 

les influències són recíproques, i per tant, la responsabilitat és  
 

 

 

compartida. El Pla és una proposta de compromís de totes les 

parts per reorientar la brúixola i arribar plegats a més bon port. 

El Pla de Valors té la voluntat d’inspirar al Govern i a totes les 

persones que es troben en nodes d’influència al nostre país per tal 

que despleguin polítiques i accions que acompanyin el procés de 

transformació que la ciutadania ja ha emprès amb múltiples 

iniciatives, i per tal que creïn les condicions que afavoreixin el 

Creixement en Qualitat Humana en tots els àmbits de la societat.
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LES PERSONES 
 
El Pla de Valors compta amb la col·laboració d’un col·lectiu de 
persones plural i heterogeni que inclou perfils diversos: persones de 
pensament, amb autoritat acadèmica, i  persones d’acció i 
d’experiència pràctica en el sector privat, públic o social; persones 
amb projecció i reconeixement públic i persones més anònimes, 
però de gran solidesa. Un col·lectiu de persones independents, 
majoritàriament externes a l’administració de la Generalitat, 
expertes en diverses matèries que han elaborat els documents del 
Pla. Un col·lectiu de gairebé 500 ciutadans compromesos que han 
escollit “ser part de la solució” en un moment important per a la 
nostra nació,  en el context d’un món en crisi. 

S’han constituït vint Grups de Treball, que corresponen a l’Eix 
Transversal Persona, amb cinc dels seus aspectes i dimensions, i a 
dinou dels Àmbits Temàtics que configuren la nostra societat: 
educació, cultura, salut, ciència, economia, medi ambient, 
organitzacions, seguretat, justícia, esport, comerç, política.... Tots 
els grups de treball disposen d’un Coordinador (vegeu annex 2) i 
apleguen unes 160 persones expertes (vegeu annex 3), a més d’uns 
350 Consultors. 

Per fomentar el treball tranversal i unitari de l’Eix Transversal i els 
Àmbits Temàtics s’ha creat un Consell amb tots els Coordinadors 
(vegeu annex 2), que es reuneix regularment una vegada al mes. 

 

 
D’altra banda, s’està dissenyant un Espai de treball col·laboratiu de 
formació, d’activitat dinamitzadora, de divulgació i de recerca 
sobre els valors i les tendències de caràcter intangible i constructiu 
de la nostra societat. 

El Pla de Valors també compta amb un Consell Director, on hi són 
representats tots els Departaments de la Generalitat. 

Consell Director  

• Presidència 
• Vicepresidència primera, Vicepresidència segona 
• Onze Vocalies ocupades per un representant de cada 

Departament de la Generalitat 
• Coordinadora 
• Secretari 

Coordinadors, Grups de Treball  i Consultors  

• Coordinadors de l’Eix Transversal Persona 
• Coordinadors dels Àmbits Temàtics 
• Grups de Treball de l’Eix Transversal Persona 
• Grups de Treball dels Àmbits Temàtics  
• Consultors dels Àmbits Temàtics 
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L’EIX TRANSVERSAL I ELS ÀMBITS TEMÀTICS  

El Pla nacional de Valors compta amb l’Eix Transversal Persona i 
amb els seus aspectes i dimensions següents: 

 
• Procés d’Autoconeixement 
• Dimensió de Competències Emocionals 
• Dimensió d’Interioritat 
• Perspectiva de Gènere 
• Valors Universals i de País 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Compta també, amb els Grups de Treballs corresponents als 

Àmbits Temàtics següents: 

 
• Educació General 
• Educació Artística 
• Educació Universitària 
• Cultura 
• Comunicació i Xarxes Socials 
• Activitat Física i Esport 
• Sostenibilitat, Paisatge i Hàbitat 
• Salut 
• Ciència 
• Economia 
• Organitzacions:  Empresa 

 AP 
 Tercer Sector 

• Diàleg Social 
• Comerç 
• Justícia 
• Seguretat 
• Política 
• Recerca Aplicada 
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LES FASES I EL PROCÉS D’ELABORACIÓ 

Les principals fases del procés d’elaboració del Pla de Valors són 

les sis següents: 

 
Fase 1. Diagnòstic 
Fase 2 i 3. Eix Transversal. Línies Estratègiques, Objectius i  

Aspiracions dels Àmbits temàtics 
Fase 4. Comunicació interna del Pla nacional de Valors 
Fase 5. Comunicació externa del Pla nacional de Valors i Pla 

d’Acció 
Fase 6. Implementació i Seguiment 
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LA CRONOLOGIA 

Durant els anys 2012 i 2013 els Grups de Treball del Pla de Valors 

elaboren els diagnòstics de la situació dels diferents Àmbits 

Temàtics, pel que fa a valors, actituds, formes de vida..., mitjançant 

el mètode que analitza les debilitats, les amenaces, les fortaleses i 

les oportunitats (DAFO). Aquestes anàlisis posen de manifest llums 

(recursos, potencialitats, possibilitats, realitats, reptes, etc.) i 

ombres (punts febles, amenaces, desequilibris, buits, etc.). El 

resultat de la feina es debat amb els Consultors de cada Àmbit 

Temàtic, i les seves aportacions s’integren en els documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del resultat de la diagnosi obtinguda, al llarg de l’any 2012 se’n fan 

les presentacions següents: 

11 de maig de 2012 
 Presentació dels resultats de la primera fase del Pla de Valors 

al conseller de Benestar Social i Família, 
(amb la presència dels col·laboradors del Pla) 

5 de juny de 2012 
Presentació dels resultats de la primera fase del Pla de Valors 

 al president de la Generalitat 
(amb la presència dels col·laboradors del Pla) 

3 d’octubre de 2012 
 Presentació dels resultats de la primera fase del Pla de Valors 

al Consell Director 
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A finals de l’any 2013 i al llarg del 2014 els Grups de Treball 

elaboren, a partir de la diagnosi realitzada, els documents 

corresponents a l’Eix Transversal i a les Línies Estratègiques i 

Objectius de cadascun dels Àmbits Temàtics del Pla, i que inspiren 

Processos de Transició. A continuació, es debaten i consensuen 

amb els Consultors. Dels esborranys resultants se’n fan les 

presentacions següents: 

 

4 d’octubre de 2013 
Presentació de la segona fase del Pla de Valors 

 a la consellera de Benestar Social i Família 
(amb la presència dels col·laboradors del Pla) 

11 de novembre de 2013 
 Presentació de la segona fase del Pla de Valors 

al Consell Director 

20 febrer 2014 
Presentació de la segona fase del Pla de Valors 

al president de la Generalitat 
(amb la presència dels coordinadors i coordinadores) 

 
 
 

 

 

Durant el primer trimestre de l’any 2014 es fan les presentacions del 

Marc Teòric del Pla de Valors següents: 

gener - març 2014 
Presentació del Marc Teòric del Pla Nacional de Valors  

a tots els consellers i conselleres,  
i equips directius de tots els Departaments de la Generalitat 

(amb la presència dels coordinadors i membres dels grups de treball 
corresponents) 

 
 

Justícia 16 gener 

Salut 20 gener 

Empresa i Ocupació 28 gener 

Interior 19 febrer 

Benestar Social i Família 24 febrer 

Governació i Relacions Institucionals 28 febrer 

Cultura 3 març 

Presidència 5 març 

Economia i Coneixement 5 març 

Ensenyament 10 març 

Agricultura, Ramaderia, Pesca,  
Alimentació i Medi Natural 21 març 

Territori i Sostenibilitat 24 març 

 
 

16 de juny de 2014 
Presentació de la segona fase del Pla de Valors 

a la presidenta del Parlament 
 (amb la presència dels coordinadors i coordinadores) 
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Tot seguit, es duen a terme sessions de treball amb tots els 

Departaments de la Generalitat per mitjà de Grups Bilaterals, 

constituïts pels alts càrrecs de cada Departament i els 

Coordinadors i membres dels Grups de Treball de cada Àmbit 

Temàtic del Pla. Aquestes trobades permeten compartir, debatre, 

enriquir i consensuar els esborranys elaborats de línies 

Estratègiques i Objectius, i preparar els documents finals 

d’aquestes segona i tercera fases.  

Empresa i Ocupació  
• Comerç 12 març, 22 maig, 19 juny 
• Empresa 8 maig, 10 juny, 2 juliol 
• Energia 3 juliol 

DAAM  1 abril 
Cultura  28 abril, 1 juliol 
Justícia  29 abril 
Interior  30 abril, 25 juny 
Ensenyament 5 maig 
Presidència 

• Comunicació 12 maig 
• Política 12 maig 
• Esport 19 maig, 26 maig 

Salut                                 15 maig 
Governació i RI  

• Política 28 maig 
• AAPP  17 juny 

Territori i Sostenibilitat 3 juny 
 
 
 

Economia i Coneixement 
• Economia 18 juny, 10 setembre 
• Ed. Universitària 10 juny 
• Ciència 5 juny 

Benestar Social i Família 19 juny  

24 de novembre de 2014 
Presentació resultat de les reunions bilaterals 

al Consell Director 
 (Departaments Generalitat i Coordinadors Pla de Valors) 

 

Per fer operatius els objectius plantejats, a la tardor de l’any 2014 

s’inicia l’elaboració de la proposta de Pla d’Acció, que comprèn 

accions vinculades a cada Àmbit Temàtic i accions de tipus 

transversal. 

En el període de gener a juliol del 2015 es porten a terme els 

treballs per a l’elaboració del Pla d’Acció i la seva transversalització, 

i es dóna compliment a l’acord del Consell Director del 21  de 

novembre de 2014 de la presentació del Pla de valors al Govern 

17 d’abril de 2015 
Presentació de la contribució del Pla de Valors  

en el disseny d’un projecte de nou País 
al president de la Generalitat de Catalunya 

 
14 de juliol de 2015 

El Govern de la Generalitat de Catalunya recepciona i 
acorda prendre coneixement del Pla nacional de Valors per 

a una nova cultura cívica 
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CONTEXTUALITZACIÓ 
el Moment i les Tendències constructives 
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EL MOMENT I LES TENDÈNCIES CONSTRUCTIVES 

Dos paradigmes que conviuen. Tendències 
constructives i valors emergents 

El Pla de Valors considera que estem vivint un moment cabdal i 

decisiu de la història de l’evolució de la humanitat i del nostre país, 

un moment de canvi global i nacional, que afecta tant a la visió de 

la persona i de la societat que volem i podem construir com a les 

formes de vida i l’ús dels recursos disponibles. I vol ser una 

proposta d’un viatge de llarg recorregut cap a un horitzó millor: el 

d’una Catalunya més humana, conscient, autònoma, empoderada, 

de camí a la seva realització plena, coresponsable, copartícip, 

solidària, capaç de mantenir un planeta sostenible, i al servei del 

progrés de la humanitat. 

El Pla de Valors parteix del context en el què vivim, complex i amb 

canvis accelerats, un context de crisi sistèmica, estructural, de 

sentit i de procediment. Però alhora també un context de grans 

oportunitats. Tot sembla indicar que la nostra societat es troba 

immersa en una fase de transició entre dos cicles o èpoques en la 

qual conviuen al mateix temps elements que reflecteixen els 

paradigmes del materialisme i del postmaterialisme. Tant l’un 

com l’altre són formes d’entendre la vida i de viure-la, que no tan 

sols condicionen el model de societat, sinó també de país i,  

 

 

 

finalment, de món que habitem; opcions que ens poden guiar cap 

a destins diferents. 

El Pla de Valors considera que som, doncs, en un punt de 

bifurcació entre dos models de societat. D’una banda, el model 

que coneixem, que hem construït entre tots i totes, que ja ha 

donat de sí tot el que podia, i que es troba - ho demostren molts 

indicadors - en un procés d’esgotament per insostenible i 

desequilibrat. Un model que si bé ha desplegat cotes elevades de 

benestar material ha obviat considera la persona com a prioritat i 

com a ens interdependent, de tal manera que allò que passa als 

altres no sols ens afecta sinó, en certa manera, ens constitueix. De 

l’altra banda, es manifesta un model emergent; es detecta el 

sorgiment de corrents de caràcter constructiu, com si es tractés 

de realitats avançades en el temps, que prioritzen el benestar 

integral i el sentit de comunitat de les persones i els seus anhels 

de transcendència. 

 

“Punt 
de  

Bifurcació” 
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El Pla de Valors vol ser una proposta adaptativa als reptes actuals 

que té plantejats Catalunya. Considera que el nostre model de 

progrés requereix revisió de direcció i de sentit; que cal donar 

respostes noves i profundes als problemes vigents, prenent més 

consciència de les nostres accions i de la responsabilitat de les 

conseqüències, no tan sols per al nostre país sinó també per a tot el 

planeta i per a les generacions futures, amb la voluntat de tendir 

cap a la coherència ètica.  

El Pla de Valors té present la importància i la necessitat de 

continuar preservant i potenciant aquells valors «universals»  i de 

país que configuren una part important de la identitat col·lectiva 

del poble català i que s’han mostrat essencials en el transcurs de la 

nostra història. Però fa un èmfasi especial a identificar altres 

indicadors de sentit que en el moment que vivim afloren en el si de 

la societat, i els reconeix com a valors «emergents» . Es tracta de 

moviments que s’insinuen en la nostra societat, de tendències de 

caràcter intangible i constructiu vinculades a noves maneres de 

veure el món i la vida, i que apunten cap a un canvi cultural i 

civilitzador profund, propi d’un nou paradigma. 

El Pla de Valors identifica aquests moviments des de l’observació 

amatent, i ho fa restant obert, «de ment i de cor», a una societat 

civil catalana cada cop més madura, assertiva, empoderada i 

disposada a reflexionar sobre si mateixa i a assumir la 

responsabilitat de participar en la creació, des del present, d’un 

futur millor amb sòlides bases ètiques.  

Tot i que aquestes noves tendències s’observen en un estat 

incipient, cada dia creix més el nombre de persones i d’entitats 

referents al nostre país que les veuen com a “camins millors per 

fer un millor camí” , i que ja les estan integrant en el seu model de 

vida. Són persones que configuren tota una massa crítica que està 

esdevenint un veritable motor de transformació social i cultural. 

El Pla de Valors considera que aquestes tendències són indicadors 

de sentit del moment actual en què vivim i de cap on intuïm que val 

la pena dirigir-nos. La generalització d’aquestes tendències podria 

comportar en el futur canvis qualitatius desitjables i 

transformadors, tant personals com socials. 
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LES TENDÈNCIES DE CARÀCTER INTANGIBLE I CONSTRUCTIU

 
MATERIALISME 

Cultura de l’ego 
Món Tangible 

 
Cultura del Fer i del Tenir 

 
Visió individual, fragmentada i separada,  

piramidal 
 

Visió parcial de la Persona 
 
 

Cultura dels Valors pensats 

 

 
POSTMATERIALISME 

Cultura de l’Ésser 
Món Intangible 
 
Cultura del Ser i del Sentir 
 
Visió de grup i d’unitat,  
transversal. Sistèmica i Còsmica 
 
Visió global de la Persona. 
Autoconeixement i Autorealització 
 
Cultura dels Valors sentits i viscuts 
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Cultura del Fer i del Tenir 

Objectiu maximitzar el Nivell de vida 
Economia del Bé propi 

Economia regida pel mercat i centrada en els resultats 
Economia com a finalitat 

Vinculació de Felicitat amb Fer-Tenir (acumular) 
Benestar material (riquesa material) 

 

Visió individual, fragmentada i separada, piramidal 

Consciència de dualitat: “jo” i el “altres” 
Individualisme 

Societat patriarcal 
Perspectiva masculina 

Dependència 
Ser competitiu des de la Competitivitat 

Estructures verticals, jeràrquiques i piramidals 
Autoritarisme. Dirigir persones 

Disciplina 
Control 

Uniformitat 
Visió fragmentada del món 

 
Visió parcial de la Persona 

Mirada cap a l’exterior, cap al món objectiu i tangible 
Intel·ligència lingüística i lògico-matemàtica, coeficient intel·lectual 

Visió Unidimensional de la persona 
 

Gestió limitada de les competències emocionals 
Desconeixement del potencial inherent 

Llenguatge de la raó 
Racionalitat/Intel·lecte 

Coherència conceptual 
Recerca inconscient del sentit de la vida 

Cocreadors des del desconeixement 
 

Cultura del Ser i del Sentir 

Objectiu maximitzar la Qualitat de vida 
Economia del Bé comú 
Economia regida per la persona i centrada en la persona 
Economia com a mitjà 
Vinculació de Felicitat amb Ser-Fer-Tenir 
Benestar personal (riquesa personal) 
 

Visió de grup i d’unitat, transversal. Sistèmica i Còsmica 

Consciència d’unitat: “nosaltres” 
Sentit de Grup, de Comunitat i de Contribució” 
Societat Col·laborativa 
Perspectiva de gènere 
Inter-dependència 
Ser competitiu des de la Cooperació i la Participació 
Estructures horitzontals, transversals i flexibles 
Lideratge compartit. Dirigir amb les persones 
Motivació 
Confiança 
Diversitat 
Visió ecosistèmica 
 

Visió global de la Persona. Autoconeixement i Autorealització 
Mirada cap a l’interior 
Múltiples intel·ligències 
Visió Multidimensional de la persona. Dimensions física, emocional, 
mental i espiritual 
Gestió conscient de les competències emocionals 
Reconeixement del potencial inherent 
Llenguatge del cor  
Intuïció 
Coherència que dóna fer experiència i vivència 
Recerca conscient de la vida per a l’autorealització 
Cocreadors conscients 
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 DEFINICIÓ 
la Visió,  

el Propòsit, 
la Missió 
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LA VISIÓ 

Aquestes tendències de caràcter intangible que afloren en el 

nostre país ens indiquen que cada dia hi ha més consciència que 

l’actual situació de crisi sistèmica que vivim demana créixer; 

Créixer en Qualitat Humana per poder construir una societat 

millor, formada per millors persones.  

El Pla de Valors es posiciona davant d’aquesta necessitat oferint 

respostes adreçades a fer un nou camí a partir del canvi de 

mentalitat i de consciència que està emergint en el sí de la nostra 

societat; és a dir, a partir d’un canvi de percepció de la persona, i 

de la manera de mirar el món. Considera que el model de progrés 

en què hem crescut ha concebut la persona amb visió parcial, 

tenint en compte només algunes de les seves dimensions i 

intel·ligències, i veient els diferents aspectes de la vida (el treball, la 

família, l’activitat social, l’activitat política, etc.) com a activitats 

gairebé independents, limitant d’aquesta manera el seu 

desenvolupament complet i el seu benestar general. El Pla doncs, 

fa una proposta d’evolució cap al model emergent de progrés que 

situa la persona en el centre de tota consideració. I ho fa 

reconeixent-la en la seva totalitat, en la seva multidimensionalitat. 

És a dir, considerant l’harmonia de les seves distintes dimensions: 

física, emocional, mental, i espiritual, i de les seves múltiples 

intel·ligències. Per tant, considerant el desenvolupament equilibrat 

en totes les àrees de la seva vida, amb una mirada no només  

 

externa i objectiva, pròpia del nostre paradigma, sinó també amb 

una mirada interna i subjectiva.  

EI Pla de Valors ofereix també, respostes a la perspectiva actual 

que concep la persona com un ésser essencialment comunitari, en 

un context relacional, interdependent amb la resta d'éssers vivents 

i amb l’univers; i en un context d’unicitat. És el reconeixement de 

l’aspiració al Bé Comú en tant que éssers interconnectats amb 

l’alteritat i l’entorn natural. 

Aquesta visió integral i global de la persona i de sentit de 

comunitat ens parla de la necessitat d’una apertura als processos 

que condueixen a l’Autoconeixement i al desenvolupament ple de 

les seves possibilitats. El model emergent ens convida a explorar-

nos, a veure totes les parts que ens constitueixen, a fer-nos més 

conscients del nostre potencial inherent i de la nostra totalitat; i 

ens convida a desplegar-la i aportar-la al món. 

Aquesta nova manera de pensar la humanitat que ens mostren els 

corrents emergents no ha de suposar negar ni demonitzar el model 

heretat. Més aviat són temps que conviden a qüestionar-se 

creences heretades per posicionar-se activament en l’adquisició de 

noves i millors. Són temps de sumar que sumen tot allò que el 

paradigma materialista té de positiu amb els aspectes de caràcter 

constructiu que estan emergint. 
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Per això el Pla entén que cal afrontar el futur amb una perspectiva 

més creativa, no només mecànica i racional i amb capacitat de 

coratge. I la proposta de transformació que planteja, suposa un 

procés de creixement en qualitat humana oberta a prendre un camí 

de Síntesi. Un camí de fusió que compta ampliar l’òptica parcial 

que tenim de nosaltres mateixos com a persones, comunitat o país: 

 MATERIALISME  POSTMATERIALISME 

 Món Tangible i Món Intangible 
 Mirada externa i Mirada interna 
 Món objectiu i Món subjectiu 
 Concepte i Vivència 
 Intel·ligència i Cor 
 Racionalitat/Intel·lecte i Intuïció 
 Hemisferi Esquerre i Hemisferi Dret 
 Món Físic i Món Subtil 
 Ego i Ésser 
 Benestar Material i Benestar Subjectiu 

Estem parlant d’una reconnexió tant amb els valors universals com 

amb els valors més profunds, els que ens porten a reconèixer i fer 

experiència de la intel·ligència profunda des d’on la mirada es fa 

global, holística i acollidora. 

Aquesta fusió comportaria doncs, el context següent: 

• Persona en el Centre 
• Persona en la seva Completesa 
• Creixement en Qualitat Humana 
• Societat del Benestar Integral 
• Societat del Bé Comú 
• Felicitat 

Tot apunta que el camí de la realització de la humanitat consisteix 

preferiblement a habitar en esferes de pensament més elevades. A 

mesura que la persona va satisfent les seves necessitats bàsiques, 

gradualment n’hi sorgeixen d’ordre superior: autoestima, 

autoreconeixement, autonomia, autorealització...; les que 

comporten un determinat nivell de creixement personal, i sense les 

quals difícilment es pot assolir el benestar personal, necessari per 

al benestar del conjunt de la societat i l’elevació de la seva 

qualitat humana. El desig de tot ésser humà és viure en harmonia 

amb tots els aspectes de la seva vida. A la solució de les 

necessitats bàsiques, doncs, cal sumar-hi ara també la de les 

necessitats més profundes. 

En definitiva, el Pla de Valors considera que cal transitar cap a un 

nou paradigma amb una mirada renovada de la persona i de la 

vida, la qual cosa comporta assumir canvis profunds en les 

polítiques, en la lògica de sistema i en l’organització social, que ens 

conduirien a un creixement en qualitat humana. El Pla considera 

que d’aquest creixement se’n poden desprendre nous valors, 

actituds, formes de vida que comportarien canvis qualitatius i 

transformadors, tan personals com socials i que contribuirien a 

construir una societat més cohesionada, creativa, emocionalment 

equilibrada, amb bons nivells de salut i de bé comú i de benestar 

integral (personal, material i social) i en plenitud. 

 



 

          24 
 

Es tracta, doncs, de donar valor a les tendències que comporten 

un camí cap a la Síntesi, i ho fa amb un lema que nodreix, 

transversalitza i unifica tots els àmbits temàtics que estructuren la 

nostra societat (educació, salut, economia, política, etc.): 

 “el País Creix quan les Persones Creixen” 
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EL PROPÒSIT 

L’oportunitat i responsabilitat d’elecció 

El Pla de Valors assumeix aquesta situació de transició que vivim 

com una oportunitat i dóna respostes basades en una consciència 

més gran de la nostra responsabilitat i amb la voluntat de tendir 

cap a la coherència ètica. 

Sembla que som al bell mig de dos escenaris possibles. L’escenari 

del "més del mateix, però millor", que per por a allò desconegut i 

a la resistència al canvi ens pot conduir a esdevenir un poble 

decadent; i l’escenari de la "transformació profunda" que amb 

coratge i fortalesa aposta per una realitat més humana, pròpia d’un 

poble emergent. 

Les Tendències intangibles emergents apunten a que algunes de 

les estructures que hem construït en el passat, i que tant ens han 

servit fins ara, aniran de mica en mica tocant a fons i s’aniran 

desmantellant, i segurament el vell ordre social cedirà el pas a un 

ordre nou, més just i harmoniós, i els fonaments de la vida personal 

i col·lectiva s’hi aniran adaptant. No sembla que el procés pugui ser 

únicament cosmètic, o que es limiti a millorar allò que ja tenim. 

Considerar el canvi així ens pot portar a una involució i decadència.  

 

Més aviat sembla que anem cap a un canvi cultural i de civilització 

profund. 

L’evolució humana encara no ha finit, i com a membres de la 

humanitat que som, el Pla de Valors assenyala que queda molt 

camí per recórrer, i que malgrat no tenir el control del que passarà, 

cal posar-se al servei de quelcom més gran. Considera que si 

realment es vol assolir la realització plena de la humanitat com a 

humanitat, no es pot pretendre que es produeixi un canvi sense fer 

canvis profunds. El Pla de Valors considera que l’experiència de 

canvis de paradigma del passat ens hauria d’animar a veure el 

nostre context de transició com un moviment natural de 

creixement. 

El Pla de Valors considera que ja no s’hi valen distraccions ni 

pròrrogues per créixer com a humanitat. Més enllà de les grans 

dificultats en què ens trobem, vivim un temps de gran oportunitat 

i d’esperança, un temps de responsabilitat de ser artífexs d’un 

món millor. I per això, el Pla fa una aposta clara per la confiança, la 

que no ve de fora sinó que prové, sobretot, d’un treball de millora 

de cadascuna de les persones que componen el nostre país. El Pla 

de Valors fa, doncs, una aposta clara pel segon escenari, per 

l’evolució cap una «transformació profunda». I ho fa entenent que 

aquesta és una tasca de llarg recorregut, que cal abordar amb 

ment oberta, tot assumint-la amb serenitat i fermesa. 
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El Pla de Valors entreveu la gran oportunitat que suposaria per a 

Catalunya ser capdavantera en l’expressió de la visió “el país creix 

quan les persones creixen” i en l’acompanyament i generalització 

de les tendències intangibles i constructives de camí cap a la 

síntesi. A més de les confluències històriques, a Catalunya es dóna 

un marc circumstancial singular que fa que sigui realment possible  

assumir el nou canvi que la societat està reclamant, per fer un 

assaig de societat amb paràmetres innovadors emergents, 

aplicables universalment i amb els quals podem contribuir al 

progrés de la humanitat. 

EVOLUCIÓ 
“transformació a temps” 

 

 

 

 
INVOLUCIÓ 

“més del mateix, però millor” 
 

 

 

 

 

 

El Pla de Valors vol inspirar el pas del Benestar Social del segle 

XX, en el que moltes polítiques han estat fonamentalment 

enfocades en resoldre les necessitats bàsiques i de supervivència 

de les persones i en millorar el nivell de vida, al Benestar Integral 

del segle XXI, que si bé reforça l’atenció a les situacions de 

vulnerabilitat, s’obre també a les necessitats més elevades que 

empoderen a les persones i proporcionen qualitat humana i qualitat 

de vida. 

El Pla de Valors entén que el progrés i l’excel·lència d’un nou i 

sòlid model d’estat del benestar a Catalunya, passen especialment 

pel benestar integral, pel bé comú, per una orientació cap a la 

realització plena dels seus ciutadans i al servei de la Humanitat. 
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LA MISSIÓ 

El Pla considera que per construir-nos millors persones cal 

recuperar aquells valors tradicionals i universals que sembla que 

hem anat relegant, i que cal enfortir els valors de país, que ens han 

fet arribar on som avui. Però considera que cal també anar més 

enllà, que davant de la incertesa i dels reptes actuals cal donar-hi 

respostes noves. Per al Pla, la paraula clau és Créixer. Tot sembla 

indicar que en aquest punt evolutiu al qual ha arribat la humanitat 

toca fer experiència de creixement en qualitat humana. Del 

creixement qualitatiu de cada persona en depèn la viabilitat i 

qualitat de la nostra societat en el futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Missió del Pla és, doncs: 

 
“afavorir l’Experiència 

 personal i col·lectiva de 
 Creixement en Qualitat Humana”
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“No podem tancar els ulls davant d’aquesta realitat, ni fer el desentès. 
És una crisi que no es pot resoldre en fals, que demana noves actituds, 

nous models de relació, de producció, de consum, en definitiva, demana un canvi d’ésser. 
Els grans canvis exigeixen, en primer lloc, canvis en l’estructura més íntima de la persona.” 

FRANCESC TORRALBA 

“El creixement il·limitat sí és possible: no el creixement en les coses materials, 
sinó el creixement d’allò immaterial —el creixement en el que ens fa veritablement humans 

i participants en tota la xarxa de vida del planeta.” 

JORDI PIGEM 

“En un temps sense certeses, cal potenciar més que mai la confiança dins nostre 
en lloc d’aferrar-nos a les seguretats externes. 

Els valors són la nostra principal àncora, allò que dóna coherència a la nostra base com a persones i com a país.” 

MERCÈ CONANGLA 

“Les emocions condicionen el nostre comportament. Perquè aquest sigui apropiat  
necessitem desenvolupar competències emocionals.” 

RAFEL BISQUERRA 

“És a les nostres mans transformar allò que és caduc i encarcarat en una cosa viva i nova, 
i tenim l’oportunitat de veure i entendre la vida d’una altra manera  
i obrir-nos així a la naturalesa d’una dimensió nostra més superior.” 

INMA NOGUÉS 

“el país creix quan les persones creixen” 

XAVIER GUIX 
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 L’EIX TRANSVERSAL  
Persona, 

Principis: 
Procés d’Autoconeixement, 

Dimensió de Competències Emocionals, 
Dimensió de la Interioritat, 

Perspectiva de Gènere, 
Valors Universals i de País 
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L’EIX TRANSVERSAL PERSONA 

El centre nuclear al voltant del qual pivota tot el Pla de Valors, i 

entenem que també el model de societat emergent, és la Persona. 

És a dir, la persona com a eix central en el progrés de la humanitat, 

però considerant-la des d’una visió global. El Pla de Valors entén 

que el procés col·lectiu que estem vivint de canvi històric entre el 

que som i el que podem ser, que el paradigma emergent demana, 

depèn del fet de Ser persona, plenament; és a dir, reconeixent tots 

els aspectes i dimensions que la constitueixen, i considerant-la, per 

tant, en la seva totalitat i amb visió integral. Es tracta del repte 

d’esdevenir plenament persones i, per tant, plenament humans.  

Com a fil conductor del Pla, a l’Eix persona li correspon la mateixa 

missió: 

“afavorir l’Experiència personal i col·lectiva 
de Creixement en Qualitat Humana” 

 
 

Transició 

El món està canviant. Ja ho hem vist en la introducció, som enmig 

d’una constant i accelerada progressió de canvis en tots els àmbits. 

Ens trobem en un espai de transició entre paradigmes en el qual 

algunes maneres de funcionar i de ser s’estan demostrant 

inadequades, i en el qual alhora s’exposa un continu ventall de 

moviments nous de caràcter intangible i constructiu. Aquest 

context sinònim de complexitat i alhora d’oportunitat, propi d’un 

canvi de cicle, requereix una creixent capacitat de coratge i de 

creativitat per transformar-nos i per transformar la realitat en què 

vivim. Es tracta d’una realitat que ens orienta a la recerca d’una 

nova forma de ser i estar en el món que integri un nou “saber” 

(entès com a coneixement), un nou “saber ser” i un nou “saber fer”, 

i que respongui als nous reptes amb excel·lència ètica; una realitat 

que ens demana l’aportació conscient de cadascuna de les 

persones que configurem la societat. 

 
Propòsit 

El Pla de Valors aspira que el segle XXI contribueixi en el 

desvetllament i en el desplegament de la Persona com a ésser 

complet, de manera que pugui expressar el seu potencial inherent i 

creatiu, i pugui viure en harmonia amb tots els aspectes de la seva 

vida. Al mateix temps, aspira a que la Persona pugui aportar 

propostes noves i solucions, imaginatives i de valor que 

contribueixin a superar els reptes d’aquesta nova etapa i a assolir 

un context global de benestar. 

El Pla aspira que les persones puguin esdevenir conscients, lliures, 

autèntiques, autònomes, empoderades i en camí cap a la seva 

autorealització. I que siguin també persones actives i despertes, 

també, en la seva contribució social, capaces d’exercir la seva 

responsabilitat i el seu paper dins del progrés continuat i positiu 

que la humanitat requereix. 



 

 
              31 

Canvi de paradigma. Una nova manera de 
percebre, una nova manera d’actuar  

El Pla de Valors entén que l’ésser humà és un misteri que no som 

capaços d’entendre en la seva totalitat. Entén que cal obrir-se a 

aquest misteri per arribar al coneixement real de la persona única i 

irrepetible que som i per donar el millor de cadascú de nosaltres.  

Sembla que el nostre model de societat s’ha construït a partir 

d’adquirir molt de coneixement sobre el món, però poc sobre 

nosaltres mateixos; tenim un coneixement incomplet de l’ésser 

humà, motiu pel qual només s’ha pogut desplegar part del seu 

potencial. 

Des de la perspectiva racionalista que ha imperat en els darrers 

segles, encara no ens comprenem prou. Des de l’observació que 

avui dia es té del món i de la persona es constata que estem 

condicionats per tres mites clàssics, que han esdevingut el 

fonament de la modernitat: la visió lineal del món i de l’existència, la 

percepció dualista de la realitat i la concepció antropocèntrica de la 

vida. Ara és el moment de superar aquesta percepció fragmentària 

de la persona, com a ésser tancat en si mateix, que la limita.  

En el paradigma que albirem es constata que el fet de Ser Persona, 

plenament, ens obre a una perspectiva més àmplia. El model 

emergent ens convida a explorar-nos, a veure totes les parts que 

ens constitueixen, a fer-nos més conscients del nostre potencial i 

de la nostra totalitat, i també de la nostra interconnexió amb 

l’alteritat i l’entorn natural.  

El Pla de Valors vol observar el què significa ser persona avui, i 

s’inspira en tots els corrents (psicològics, filosòfics, sociològics, 

neurocientífics, transpersonals, de física quàntica) que exploren la 

consciència, la fenomenologia humana i les claus de la vida 

comunitària; sense oblidar la saviesa perenne que ens aporten tant 

les tradicions espirituals d’orient i d’occident així com les cultures 

primigènies o ancestrals. Estem parlant d’una nova visió 

antropològica i cosmològica de caràcter holístic que ens permet 

comprendre’ns millor. 

Així doncs, es tracta d’un canvi de percepció de la persona i de la 

vida, que ens pot conduir al procés de transformació necessari per 

a projectar una realitat més humana que permeti l’assoliment de la 

plenitud personal i col·lectiva desitjada. 
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Dimensions i aspectes de la Persona 

Aquesta nova cultura de l’ésser humà amb visió més àmplia parteix 

del reconeixement d’un seguit d’aspectes i dimensions que el 

constitueixen: 

• El reconeixement que la Persona és un ésser a la recerca de 

sentit, de camí a l’assoliment d’una vida plena i de 

l’autorealització. 

• El reconeixement de la totalitat de l’Univers. L’ésser humà és 

un tot indivisible en ell mateix que alhora forma part d’un tot. I 

tot és en constant evolució i es mou avançant cap a la 

perfecció, en un destí comú en un futur sempre obert, i dins 

del qual es dóna el destí personal de cada ésser. Un Univers 

vist com una totalitat intel·ligent i autoorganitzant. 

• El reconeixement de la interdependència, de la realitat del 

món com quelcom sempre relacional, de cada part amb el tot; 

on res no existeix aïlladament. En aquesta visió la persona 

forma part d’una comunitat de vida humana i planetària, d’una 

xarxa de relacions amb tots els altres éssers i amb els 

ecosistemes que l’acullen. En diem integrar el jo en el 

nosaltres, passar de la percepció de dualitat jo i els altres a la 

percepció d’unitat nosaltres; un camí de presa de consciència 

que sense els altres no ens podem comprendre a nosaltres 

mateixos, que tots necessitem dels altres per a existir i 

coevolucionar. En definitiva, una visió que comporta fer 

experiència de Ser U amb la totalitat del món, tot fent 

experiència de Ser Persona única, genuïna, original i 

irrepetible. Una proposta que afavoreix que siguem alhora 

singulars i complementaris. 

• El reconeixement que d’aquest sentit d’unitat, de viure en un 

teixit de relacions constituït per la interconnexió de múltiples 

realitats diverses, se’n desprèn la conseqüència d’una base 

fonamental: una consciència inclusiva, de solidària i 

respectuosa envers la diferència i la diversitat. 

• El reconeixement que, per construir societats harmòniques i 

amb qualitat humana, calen persones conscients i 

responsables davant de la vida i per a la mateixa vida. 

• El reconeixement del bé comú, en tant que som éssers 

entrelligats. Un bé comú per a les persones, però que també 

s’estén a tot el planeta, del qual formem part indissoluble. 

• El reconeixement que cal aspirar a una societat en la qual el 

que compta és la qualitat de vida, entesa com a Benestar 

Integral, la suma de benestar material i benestar personal i 

col·lectiu. 

• El reconeixement que el benestar personal comença per la 

responsabilitat de la persona envers el seu autoconeixement, 

el coneixement de si mateixa, com a procés i com a camí 

imprescindible per assumir i desenvolupar lliurement la pròpia 

existència. De com construïm la relació amb nosaltres 
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mateixos, depenen les relacions interpersonals, amb l’entorn i 

amb el món. 

L’autoconeixement facilita el desenvolupament integral, 

holístic, de la persona: de la seva multidimensionalitat, 

(dimensions física, emocional, mental i existencial-

transcendent -interioritat); de les intel·ligències múltiples i del 

potencial inherent; entenent que tot és interdependent i està 

íntimament relacionat entre si. 

• El reconeixement de la necessitat de vincular i d’integrar els 

dos hemisferis cerebrals: el de la esquerra (analític, lineal, 

cognitiu, lògic...) i el de la dreta (analògic, intuïtiu, emocional, 

creatiu...). D’aquí prové la importància que tenen les 

experiències artístiques, les vivències del silenci i la  interioritat 

en la construcció d’una personalitat més plena, equilibrada i 

feliç. 

• El reconeixement que el procés d’aprenentatge no s’hauria de 

limitar a acumular coneixements, sinó que s’hauria de 

complementar amb el fet de fer vivència i experiència, i 

tenint en compte la maduresa de cada etapa evolutiva. 

• El reconeixement que a més de la realitat exterior, hi ha en 

nosaltres una realitat interior que ha estat pràcticament 

ignorada a base d’exterioritzar-nos; i que ara es tracta de 

trobar l’equilibri entre ambdues. Una realitat interior que no es 

pot desvetllar des de la perspectiva d’educare –per 

transmissió i adquisició de coneixements–, sinó que demana la 

perspectiva d’educere –fer sortir, desvetllar, autoreconèixer 

allò intrínsec i genuí que conforma la nostra natura més 

profunda, allò del més endins. 

• El reconeixement que és en aquest espai interior on es gesta i 

es dóna forma al món visible. Cada persona s'observa, es veu, 

es percep, se sent, es pensa, es coneix en un espai íntim; i es 

revela a si mateixa com el lloc on es pot experimentar un 

major coneixement més gran, una claredat major, un horitzó 

més ampli. I és des d’aquest fons primordial que es desprèn el 

reconeixement de l’ésser actiu, cocreador de la realitat, que 

es projecta socialment. Neix la seva responsabilitat, crea 

relacions lliures, genera la capacitat de donar-se, col·labora en 

la promoció del bé comú i es compromet i coparticipa en la 

transformació i construcció d’un món millor. 

• El reconeixement que la consciència i la connexió de la 

persona amb la seva interioritat o autotranscendència, la 

porten, d’una forma ben natural, a voler fer aportacions 

positives, de valor, envers els altres i el món. La contribució 

desinteressada fa la persona més harmònica, genuïna i 

autorealitzada; i com més s’autorealitza, més tendeix a 

cooperar, a servir els altres i a tenir-ne cura. 

• El reconeixement de la necessitat de l’aprofundiment en la 

pràctica dels valors universals amb una nova visió. Els valors 

no haurien de ser només ensenyats; els valors es consoliden i 

s’encarnen a la nostra vida quan esdevenen significatius fent-

ne experiència interna sentida i viscuda. 
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• El reconeixement de la necessitat de respectar les etapes 

evolutives de la persona i els seus cicles vitals i quotidians. 

 

Aquests són, doncs, alguns dels aspectes que el Pla de Valors 

entén que requereix una societat amb un nivell alt de qualitat 

humana, i que suposen canviar la percepció que tenim de l’ésser 

humà i del món. Condició necessària perquè la humanitat arribi a 

l’excel·lència que té en potència i que està en procés d’assolir. 

Aquesta actitud d’obertura propicia una cosmovisió de síntesi i de 

sinergia amb tot l’univers, i supera els límits de l’antropocentrisme 

que hem arrossegat històricament; una concepció transcendent de 

la vida i de les seves manifestacions que és revolucionària, dinàmica 

i, sobretot, creativa.  

Aquesta nova percepció suposa un canvi de mentalitat, i comporta 

una transformació en l’organització del nostre sistema que afecta 

profundament les polítiques de totes les estructures, àrees i models 

actuals de la realitat social: economia, política, educació, salut, 

sostenibilitat, cultura, justícia, seguretat, comerç, organitzacions... 

És per aquesta voluntat transformadora que els aspectes de l’Eix 

Persona que acabem d’exposar impregnen  transversalment les 

Línies Estratègiques i els Objectius de cada un dels Àmbits 

Temàtics que conformen el Pla de Valors. 

Abans però, aprofundirem de manera particular en aquells aspectes 

que considerem que són indispensables per fer camí cap a un nou 

model de societat: 

• Procés d’Autoconeixement 

• Dimensió de Competències Emocionals 

• Dimensió de la Interioritat 

• Perspectiva de Gènere 

• Valors Universals i de País
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PRINCIPIS 

Procés d’Autoconeixement 
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Idea general 

L’autoconeixement simbolitza l’anhel de l’ésser humà de conèixer-se, 

no només psicològicament, sinó en la seva naturalesa més profunda 

i en el lloc que li correspon a l’univers.  

L’autoconeixement implica fer-se responsable d’allò que es viu, de 

com es viu, i de l’impacte i repercussió que té en els altres i en el 

món que ens envolta. D’aquesta manera s’entén que 

l’autoconeixement esdevé tant un mitjà, per tal d’assolir un  

desenvolupament personal harmònic, com un fi que no és un altre 

que viure una vida autèntica, integrada, amorosa,  plena i lliure.  

L’autoconeixement responsabilitza i allibera alhora.   

Avui, l’autoconeixement s’ha convertit en una condició bàsica per al 

nou paradigma. Aquesta societat, que s’ha orientat pel coneixement, 

ara transita cap a una cultura de l’autoconeixement. 

L’autoconeixement permet observar els diferents estats de la ment, 

les tensions corporals, l’activitat dels sentits i els patrons, tant de 

creences, com emocionals, sense  judicis, ni interpretacions, ni 

projeccions. 

L’autoconeixement es desenvolupa al llarg de la vida, no té fi, ja que 

la persona va canviant en el seu procés evolutiu i de consciència. Els 

tres eixos fonamentals són: l’autoconeixement com a procés 

cognitiu (com m’he fet?, quines són les meves capacitats i 

fortaleses?); l’autoconeixement com a camí de desvetllament interior 

(qui sóc jo?); i l’autoconeixement com a recerca de sentit per a la 

vida.
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PRINCIPIS 
 
 

1. L’autoconeixement com a procés cognitiu 

2. L’autoconeixement com a transcendència 

3. L’autoconeixement com a recerca de sentit 

4. Transversalitat del procés d’autoconeixement
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1. L’AUTOCONEIXEMENT COM A PROCÉS COGNITIU 

L’autoconeixement, entès com a procés cognitiu, convida a 

explorar el camí d’individuació, és a dir, fer-se individu (indivisible i 

singular), el contrari d’esdevenir individual.  

En tant que formem part d’un tot, som éssers interdependents. La 

idea de l’auto- no simbolitza de cap manera la creença que la 

persona es fa i es resol per si mateixa, s’absolutitza, sinó el fet que 

som éssers en procés permanent, mai no acabats, coneixedors que 

ens configurem en contextos i relacions. 

Com a procés (acció i efecte de conèixer) constant al llarg de la 

vida, l’autoconeixement implica introspecció, definir la pròpia visió 

d’un mateix,  l’exploració de les àrees cegues i inconscients 

(inconscient personal i inconscient col·lectiu) i la consciència de 

corporeïtat. El propòsit del procés és la integració de totes 

aquestes parts conscients i inconscients que configuren una vida 

humana, per tal d’accedir a una major consciència i assolir el nivell 

més elevat d’autorealització. És transcendir de la identitat a l’ésser. 

La construcció de la pròpia obra interior. 

 
 

2. L’AUTOCONEIXEMENT COM A TRANSCENDÈNCIA 

L’autoconeixement com a fi és un camí de vida que cerca 

aprofundir en la naturalesa última del propi ésser, una naturalesa 

espiritual. Conèixer-se és apropar-se a l’experiència del “qui sóc 

jo?”. És desvetllar el si mateix. En aquest sentit, l’autoconeixement 

s’empra per superar l’ego, per evitar les idees il·lusòries de la ment, 

que no són l’experiència profunda de l’ésser. L’espiritualitat es 

refereix a qualitats que hem atorgat a l’esperit com ara l’amor, la 

generositat, la compassió, la paciència, el perdó, el sentit de la 

responsabilitat o l’harmonia que aporten plenitud tant a un mateix 

com als altres i al món.  
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3. L’AUTOCONEIXEMENT COM A RECERCA DE 
SENTIT 

L’autoconeixement impulsa la persona a desvetllar el sentit de la 

seva vida. Orienta el procés des  de les fortaleses i els valors, els 

talents i les capacitats que poden posar-se al servei dels altres, al 

servei de causes i al servei de vocacions que transcendeixen 

l’interès de la pròpia persona. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. TRANSVERSALITAT DEL PROCÉS 
D’AUTOCONEIXEMENT 

L’ autoconeixement és una dimensió que ha de ser present en tots 

els altres eixos i àmbits del Pla. Per tot el que s’ha dit, el canvi 

comença per la pròpia persona i s’estén al conjunt dels seus àmbits 

relacionals. Així, el propòsit d’aquest eix és també  Inspirar i facilitar 

el trànsit cap a una societat de l’autoconeixement, cap a un nou 

veure, un flux d’ atenció que permet l’amplitud de la consciència 

interior de les persones, la qual té com a conseqüència un desig 

d’harmonia amb l’entorn en el què viuen i les seves relacions. Un 

país creix quan les persones creixen. 

Per tal de desenvolupar aquest procés, caldrà verificar en quina 

mesura hi són presents aquests trets: 

1) La consciència de que l’autoconeixement esdevé una condició 
necessària. Així doncs caldrà fomentar pràctiques 
d’autoconeixement en el conjunt de les organitzacions, 
empreses i Administració, en particular a l’Escola 
d’Administració Pública (EAPC) com a nucli del seu 
aprenentatge. 
 

2) Que les pràctiques d’autoconeixement siguin presents en els 
àmbits educatius i adequades als nivells evolutius de la 
persona, des de processos de desvetllament de capacitats, 
d’integració emocional, fins a consciència de sentit. 

 
 



 

 
              40 

3) L’autoconeixement orienta la persona cap al seu 
desenvolupament i la seva plenitud. En aquest sentit caldrà fer 
investigacions que permetin identificar de manera quantitativa 
i qualitativa els resultats d’aquestes pràctiques, els seus 
beneficis per a les persones i per a les societats en les què 
viuen.  

 
4) Obrir espais de debat filosòfic, antropològic, sociològic i 

teològic a l’entorn del sentit de l’autoconeixement i el trànsit 
entre paradigmes. 

 
5) L’autoconeixement també es desenvolupa en la divulgació. Els 

mitjans de comunicació poden tenir un paper cabdal per 
apropar reflexions i pràctiques de benestar integral que 
facilitin una vida quotidiana amb més consciència.  
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PRINCIPIS 

Dimensió de 
Competències Emocionals 
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Introducció 

Augmentar el benestar és un desideràtum present en les persones, 

en la societat i, per tant, en la política. Però, de quin benestar estem 

parlant? Caldria distingir entre diferents tipus de benestar. 

En  gran mesura, quan als mitjans de comunicació es parla de 

benestar, en expressions com l’estat del benestar (welfare state) o 

la crisi del benestar, es tracta del benestar material, que es basa en 

el desenvolupament econòmic i tecnològic. Això és molt important, 

però no és suficient per a la felicitat. 

El benestar físic consisteix principalment en la salut corporal, i a 

aquest efecte en les últimes dècades han proliferat els wellness 

center i ha crescut la preocupació per l’alimentació i l’activitat 

física. Això també és molt important, però no és suficient per a la 

felicitat. 

El benestar subjectiu consisteix en l’experiència d’emocions i estats 

emocionals (estat d’ànim) positius. Aquest benestar emocional es 

pot experimentar en la família, la professió, les relacions 

interpersonals i socials, temps de lleure, i en qualsevol altra 

experiència de la vida quotidiana. 

El benestar emocional no ens és donat; caldria construir-lo amb 

actitud positiva, voluntat i esforç. A vegades es presenten 

obstacles i circumstàncies adverses que dificulten aquesta 

construcció. Però també hi ha un cert analfabetisme emocional que 

ho fa encara més difícil; alguns indicadors del qual són els següents: 

a Catalunya, un 14’1 % de la societat pateix ansietat i estrès,1 i es 

produeixen més de 400 suïcidis a l’any, amb tendència a 

l’augment.2 A tot l’Estat, entre el 2000 i el 2013 el consum 

d’ansiolítics ha augmentat un 57,4%.3 A tot això, s’hi han d’afegir 

molts altres indicadors, com ara l’augment de conflictes, divorcis, 

violència, comportaments de risc, etc. 

Una part important d’aquest malestar es podria prevenir amb 

competències emocionals, que donin una resposta a necessitats 

socials que no són prou ateses. El desenvolupament de les 

competències emocionals pot contribuir significativament al 

benestar personal i social. 

                                            
1 Generalitat de Catalunya (2011), Enquesta de salut de Catalunya 2010. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, Departament de Salut. 
2 Dades recollides a partir de: Generalitat de Catalunya (2011). Taxa de mortalitat per 
suïcidis i autolesions. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Observatori del Sistema de 
Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya (2013). Anàlisi de la mortalitat a Catalunya 
2011. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut. 
D’aquestes dades es dedueix que la mitjana de suïcidis anuals a Catalunya entre 2005 i 
2011 és de 416. Després de mantenir una tendència lleugerament decreixent des del 2002 
fins al 2007, a partir del 2008 la taxa de mortalitat ha crescut una mitjana anual del 3,6%. 
3 Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (2014). Utilización de medicamentos 
ansiolíticos e hipnóticos en España durante el periodo 2000-2012. Madrid: Ministerio de 
Sanidad. 
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Al segle XXI les persones haurien de tenir l’oportunitat de 

desenvolupar competències emocionals que facilitin la consciència 

i regulació de les emocions, amb autonomia, amb capacitat per a 

l’empatia, solidaritat i assertivitat en les relacions interpersonals i 

socials, i amb un conjunt d’habilitats per a la vida per contribuir a la 

construcció activa del benestar personal i social. 

Per tant, caldria facilitar que les persones que ho desitgin puguin 

tenir accés al desenvolupament de competències emocionals, 

tenint present que això implica un procés que dura tota la vida. 

Això significa que, a més de la formació en competències 

tecnicoprofessionals, caldria una formació en competències 

emocionals dins de l’educació formal, a les organitzacions 

(empresa, administració pública, tercer sector) i en els mitjans 

sociocomunitaris, i també a les famílies i a la societat en general. 
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PRINCIPIS 

 
 

1. Les competències emocionals en l’educació formal 

2. El desenvolupament de les competències emocionals al llarg de la vida 

3. Les organitzacions orientades al benestar integral 

4. Les proves científiques sobre el benestar subjectiu 

5. La difusió dels resultats de la recerca a la societat 

6. El progrés en el benestar integral del país 

7. Transversalitat de la Dimensió de Competències Emocionals
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1. LES COMPETÈNCIES EMOCIONALS EN 
L’EDUCACIÓ FORMAL 

Per afavorir el desenvolupament de competències emocionals des 

de la infància, caldria implantar programes d’educació emocional 

des l’ educació infantil, primària, secundària, i la formació 

professional fins a la universitat. Aquests programes inclouen la 

prevenció en sentit ampli (d’ansietat, estrès, depressió, suïcidis, 

consum de drogues, violència, comportaments de risc, etc.); són un 

aspecte important del desenvolupament integral de la persona; 

proposen la presa de consciència de la pròpia llibertat, autonomia i 

responsabilitat; fomenten la convivència en pau i en democràcia, 

valorant la diversitat; relacionen la salut física amb la mental i amb 

el benestar emocional; predisposen a la col·laboració, la solidaritat i 

la pau interior; estimulen que es pugui fruir i fluir a través de les 

emociones estètiques i el treball, etc. En definitiva, són una 

estratègia per al desenvolupament de l’autèntic benestar personal i 

social. El sol fet d’atendre a la regulació emocional de la ira com a 

estratègia per a la prevenció de la violència ja mereix dedicar-hi 

temps, esforços i formació. Per fer-ho possible, caldria la formació 

de tot el professorat en competències emocionals. 

 

2. EL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES 
EMOCIONALS AL LLARG DE LA VIDA 

Al llarg de tota la vida les persones es troben en situacions, 

circumstàncies i reptes que activen respostes emocionals: canvis 

professionals, desocupació, crisis econòmiques, malalties, 

separacions, conflictes, pèrdues, jubilació, mort, etc. Cada moment 

de la vida presenta reptes que reclamen competències emocionals 

específiques. Per fer-hi front amb més probabilitats d’èxit caldria 

fomentar el desenvolupament de les competències emocionals al 

llarg del cicle vital. Això comporta oferir formació en competències 

emocionals en tota mena d’organitzacions, entre les quals caldria 

destacar les organitzacions sanitàries (clíniques, hospitals, 

professionals de la salut), l’Administració pública i les 

organitzacions empresarials en general.	

	

. 
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3. LES ORGANITZACIONS ORIENTADES AL BENESTAR 
INTEGRAL 

Caldria distingir entre nivell de vida i qualitat de vida. Tenir 

organitzacions orientades a augmentar el nivell de vida vol dir més 

benestar material, però això no significa més qualitat de vida ni més 

benestar emocional. Quin tipus d’organitzacions necessita el país? 

Organitzacions que tenen com a única finalitat guanyar diners? 

Quina és la finalitat de les organitzacions? La resposta pot ser 

“augmentar el benestar integral i l’empoderament de la ciutadania”. 

Per això caldria incidir en aspectes com crear climes emocionals 

positius, lideratge emocional, implicació i compromís emocional en 

el treball, desenvolupament de competències emocionals i socials, 

aprofundiment en la interioritat, etc.  

Per fer això possible caldria que les organitzacions que avui dia 

estan centrades en el pur materialisme econòmic, comprenguin que 

la seva capacitat de supervivència millora si s’obren al benestar 

comú. Això significa que a les organitzacions s’haurien de posar en 

pràctica les aportacions de les ciències del benestar (ciències de la 

salut, psicologia positiva, economia del benestar, ergonomia, 

educació emocional, etc.). Es disposa d’evidències empíriques que 

assenyalen que hi ha una relació directa i positiva entre el benestar 

de les persones i el rendiment. Pel bé general del país, doncs, 

caldria fomentar i crear organitzacions orientades al benestar 

integral (físic, social, emocional, professional, econòmic). 

4. LES PROVES CIENTÍFIQUES SOBRE EL BENESTAR 
SUBJECTIU 

Caldria fonamentar la construcció del benestar en les aportacions 

de les investigacions científiques. Són rellevants les aportacions de 

la neurociència, la psiconeuroimmunologia, les intel·ligències 

múltiples, la intel·ligència emocional, les investigacions sobre el 

benestar subjectiu, la fluència, la psicologia positiva, l’educació 

emocional, etc.  

Caldria potenciar la investigació científica sobre aquests temes per 

potenciar la gestió emocional i el benestar conseqüent. Entre les 

possibles línies de recerca es poden esmentar el disseny, aplicació i 

avaluació de programes d’educació emocional dirigits a tota la 

població (des de l’educació formal fins a les organitzacions de tot 

tipus). Això ha d’aportar evidències dels seus efectes i orientacions 

sobre les estratègies més eficients per fer-ne difusió i posar-los en 

pràctica. 

En definitiva, les investigacions sobre el benestar subjectiu han 

d’engendrar noves vies de construcció del benestar integral dins 

les organitzacions i a l’educació formal. 
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5. LA DIFUSIÓ DELS RESULTATS DE LA RECERCA A LA 
SOCIETAT 

Molts dels resultats de la investigació científica sobre emocions i 

benestar no són a l’abast de la ciutadania. Caldria difondre els 

coneixements científics que fonamentin el benestar. En això hi 

tenen un gran paper els mitjans de comunicació (premsa, radio, 

televisió i xarxes socials). La televisió pública pot tenir un paper 

decisiu a través dels seus programes; per exemple  sèries 

divulgatives sobre el benestar, basades en la ciència.  

Hi ha experiències d’èxit que convé conèixer, difondre i potenciar. 

Per esmentar-ne un exemple, algunes investigacions han posat de 

manifest la importància de la gestió emocional en la prevenció de la 

violència 4. Un informe de l’Institut de Medicina dels Estats Units 

assenyala que els costos anuals dels desordres emocionals entre 

els joves s’estimen en 247.000 milions de dòlars anuals. Aquest 

mateix estudi assenyala que la prevenció és l’estratègia essencial 

per reduir la prevalença d’aquests comportaments.5 Estudis com el 

Seattle Social Development Project han posat de manifest que 

molts de problemes emocionals es poden prevenir per mitjà de 

                                            
4 Johnson, C. B. (2001). “Helping children to manage emotions which trigger aggressive 
acts: An approach through drama in school”. Early Child Development & Care, 166: 109-
118. 
Kendal, Ph. C. (2000). “Managing anger in youth: A cognitive-behavioral intervention 
approach”. A: Ph. C. Kendal. Child & Adolescent Therapy: Cognitive-behavioral Procedures. 
Nova York: Guilford. 
 
5 O’Connell, M. E., Boat, T.; Warner, K. E. (Ed.) (2009). Preventing mental, emotional, and 
behavioral disorders among young people: Progress and possibilities. Washington, DC: 
National Academic Press. 

programes d’educació emocional, sobretot si combinen la formació 

del professorat amb la de les famílies.6 

                                            
6 Hawkins, J. D.; Kosterman, R.; Catalano, R. F.; Hill, K. G., Abbot, R. D. (2008). “Effects of 
a social development intervention in childhood 15 years later”. Archives of Pediatric and 
Adolescent Medicine, 162, 1133-1141. 
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6. EL PROGRÉS EN EL BENESTAR INTEGRAL DEL PAÍS 

El Producte Interior Brut (PIB) és un índex de valoració del progrés 

d’un país que només té en compte paràmetres quantitatius amb 

valor monetari. Per tant, no valora el benestar integral de la 

societat. Les valoracions del benestar d’un país haurien d’integrar 

els diversos tipus de benestar (material, de salut, social, ambiental, 

professional, etc.) d’una manera equilibrada, i caldria incloure el 

benestar emocional com un aspecte important i decisiu. 
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7. TRANSVERSALITAT DE LA DIMENSIÓ DE 
COMPETÈNCIES EMOCIONALS 

D’acord amb el que s’ha exposat, les competències emocionals són 

una dimensió que està present en tot els àmbits del Pla. I en la 

mesura que aquesta dimensió de competències emocionals i 

benestar és transversal hauria de quedar reflectida en tots els 

àmbits de la Societat. Caldria una presència explícita de la dimensió 

emocional i del benestar integral en: 

1) Educació formal (infantil, primària, secundària), educació 

artística, educació universitària, salut, formació al llarg de la 

vida, esport, cultura, comunicació, etc., amb la intenció de 

desenvolupar competències que augmentin la qualitat de la 

convivència i el benestar emocional. 

2) Tots els àmbits, i especialment a les organitzacions, diàleg 

social, política, economia del benestar, justícia, seguretat, 

relacions comercials, etc., en el sentit de fer explícit que una 

de les finalitats de les organitzacions humanes és contribuir 

al benestar integral i crear climes emocionals satisfactoris. 

En el ben entès que la finalitat de totes aquestes iniciatives i 

organitzacions no és sols el benestar material i físic, sinó 

també el benestar social, professional i emocional. 

 

 

 

3) Potenciar les investigacions científiques sobre el benestar 

emocional perquè repercuteixin en propostes per a la 

pràctica: educació emocional, prevenció (de la violència, 

ansietat, estrès, depressió, comportaments de risc, 

impulsivitat, etc.), desenvolupament (creixement personal, 

benestar integral).  

4) Realitzar valoracions periòdiques del benestar del país que 

integrin els diversos tipus de benestar, i no sols el material 

(salut, benestar social, ambiental, professional i emocional). 
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PRINCIPIS 

Dimensió de la Interioritat 
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Idea general 

Amb aquesta paraula, interioritat, es vol assenyalar aquella 

dimensió insubstituïble i irreductible de l’ésser humà que totes les 

civilitzacions han conreat durant mil·lennis -fonamentalment en 

l’àmbit de la religió- i que la nostra cultura, desprès d’esbandir-la, 

està redescobrint, més ençà o enllà del marc de les tradicions 

religioses. 

Aquesta és precisament la novetat del nostre temps: la 

redescoberta d’aquest espai interior a totes les coses, intangible, 

sempre disponible en la seva inaccessibilitat, que està abans i 

desprès del llenguatge, amb el qual el podem identificar.  

En gran part, la crisi religiosa és una crisi de llenguatge. Es posa 

menys en qüestió el que es diu que no pas com es diu, sobretot 

quan es diu de manera crispada o dogmàtica. Però el que roman 

intacte és vers on s’apunta: vers aquesta dimensió transcendent, no 

només de l’ésser humà, sinó de la realitat mateixa. 
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PRINCIPIS 
 
 

1. Distinció entre religió i interioritat 

2. Els diversos àmbits de la interioritat 

3. El conreu de la interioritat 

4. Transversalitat de la Dimensió de la Interioritat 
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1. DISTINCIÓ ENTRE RELIGIÓ I INTERIORITAT 

Cada cop és més clara la distinció entre religió i espiritualitat: les 

religions són marcs interpretatius –més o menys institucionals– que 

custodien una determinada experiència del que és sagrat; 

l’espiritualitat és aquesta experiència.  

Si bé l’espiritualitat havia estat denunciada pels mestres de la 

sospita com un escapisme de la condició humana i com una 

alienació del compromís amb la realitat, els esdeveniments socials i 

polítics del segle XX i la situació psíquica i anímica de la societat 

dels països més secularitzats, ens han mostrat que, quan aquesta 

dimensió es nega, les persones en pateixen, queden greument 

amputades, i les societats emmalalteixen. 

Dit encara d’una altra manera: entenem per interioritat allò sense la 

qual cosa l’ésser humà és privat de la seva dimensió més pregona i 

específica. És allò que ens fa estar travessats d’infinit. Allò que, 

quan ho descuidem, ens animalitzem –perquè ens deixem portar 

pels instints sense cap contenció- o ens mecanitzem i ens 

convertim en autòmats de l’acció, subordinats als ritmes mecànics. 

Parlar d’interioritat suposa, doncs, la recuperació d’allò sagrat, on la 

dimensió espiritual no comporta l’absolutització d’un llenguatge 

determinat, sinó la capacitat de comprendre tots els llenguatges 

que apunten cap a aquesta espaiositat. 

 

 

Interioritat vol ser una paraula oberta, com més neutra millor, per 

no connotar-la de cap parcialitat, de cap interpretació que exclogui 

ningú, sinó que susciti el reconeixement en cadascú d’allò que ha 

d’indagar perquè està en joc la qualitat de la seva pròpia existència 

i de la manera d’estar en el món. La preferim al terme espiritualitat 

per dues raons: perquè espiritualitat pot contenir un dualisme 

implícit, que separa l’esperit del cos, o d’altres àmbits de la persona, 

i perquè té una connotació potser encara massa “religiosa”, la qual 

la fa menys apta per dialogar amb la nostra cultura secularitzada. 

En el món anglosaxó, la paraula quasi sinònima a interioritat és 

mindfulness, que se sol traduir per “plena atenció”. L’arrel original –

en llengua pali– prové de sati, i correspon a una de les actituds i 

pràctiques fonamentals en el budisme. 

La interioritat s’endinsa en el llindar de la no-dualitat, que és una 

manera unificada de viure en el món. 
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2. ELS DIVERSOS ÀMBITS DE LA INTERIORITAT 

El conreu de la interioritat permet la manifestació de dimensions 

més fondes de la realitat. Hi ha molt més del que veiem, sentim, 

pensem o creiem, però generalment estem distrets i no ho 

percebem. 

Entenem la interioritat com l’espai que s’obre entre nosaltres i la 

immediatesa de les coses, persones, situacions, idees i fins i tot 

creences, que permet canviar les nostres actituds i reaccions 

davant d’elles i ens permet així transformar la realitat. 

 

DAVANT LES COSES 

El treball de la interioritat permet relacionar-se d’una altra manera 

amb cada cosa. En lloc d’una mirada depredadora, ensinistra a 

contemplar l’entorn altrament. En paraules de la tradició zen, es 

tracta de transformar la mirada-flexta en mirada-copa: passar de 

conquerir a rebre; d’exigir, a acollir.  

Una de les grans paradoxes de la nostra societat és que mai havia 

tingut tantes coses i mai havia estat tan insatisfeta. Ens cal “tenir-

ne menys per tenir-nos més”. La interioritat obre una distància 

entre el nostre desig i la satisfacció, amb la qual cosa permet 

passar del consum compulsiu al gaudi serè i agraït de cada cosa.  

 

 

Una màxima ignasiana, lleugerament parafrasejada, pren tot el seu 

sentit aquí: “Consumir molt no sacia ni satisfà l’ànima, però sí que 

ho fan sentir i gustar internament cada cosa”.  

 

DAVANT LES PERSONES 

La interioritat obre un espai en les nostres relacions interpersonals, 

de manera que permet el respecte de la radical alteritat. Sense 

aquesta contenció, l’altre es confon amb les pròpies projeccions. El 

conreu de la interioritat possibilita que l’altre sigui reconegut en el 

seu misteri irreductible, sense que el fagocitem o ens l’apropiem. 

Aquesta distància no és llunyania, sinó una profunditat que, en 

recórrer-la, permet descobrir i venerar el rostre de l’altre i copsar 

amb més finor i delicadesa cadascun dels seus trets, alhora que 

permet adonar-nos de les pròpies reaccions.  

El treball interior ajuda a prendre consciència de les pròpies 

necessitats, desitjos, anhels i projeccions que deformen la nostra 

percepció dels qui ens envolten. Aquesta atenció sobre un mateix 

permet que el contorn de la pròpia individualitat clarifiqui el 

contorn de la individuació aliena, la qual cosa saneja les relacions. 

Copsem la profunditat dels altres en proporció de la nostra 

profunditat. 
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DAVANT LES SITUACIONS 

El conreu de la interioritat té repercussions en la nostra manera 

d’estar en el món. Davant les diverses situacions, permet discernir-

les no des de l’ego sinó des d’un horitzó més gran. Interioritat no 

s’oposa a exterioritat, sinó a superficialitat. Com més cultivem 

l’espai interior, millor copsem el nostre entorn i més el podem 

transformar. 

Els grans reptes socials, polítics i econòmics dels nostre temps 

demanen, més que mai, aquesta mirada interior que no es deixa 

arrossegar per les urgències secundàries a costa de descuidar el 

que és essencial. Al contrari: com més cura es té d’allò que és 

essencial, amb més encert hom respon davant les situacions que es 

presenten. L’exterioritat és el camp de verificació del treball 

interior, el criteri de verificació i d’autentificació per la seva 

credibilitat.  

 

DAVANT LES IDEES I CREENCES 

El treball sobre la interioritat permet adonar-nos que abans de 

projectar un món, hi pertanyem. Més enllà de l’estratègia 

egocentrada de la supervivència, descobrim que formem part 

d’una realitat més gran en la qual s’inscriu la nostra aportació. 

Les idees que tenim no són nostres, sinó que les rebem. Només en 

som dipositaris, no propietaris. Aquesta actitud ens permet no  

 

estar a la defensiva o en competitivitat amb altres idees, 

concepcions o projectes, sinó en fecunda complementarietat, 

conscients de que tots rebem de la mateixa font. 

Sovint, les nostres idees i creences estan saturades de projeccions i 

són poc més que les extensions sublimades dels nostres anhels o 

frustracions.  

El conreu de la interioritat permet adonar-nos que la forma que 

pren per a mi o per al meu grup l’absolut no és la única possible. La 

interioritat ens permet alleugerir de saturacions les nostres imatges 

de Déu i obrir-nos a les expressions religioses dels altres en la 

mesura que podem albirar de la profunditat on neixen. 
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3. EL CONREU DE LA INTERIORITAT 

El conreu de la interioritat necessita de temps, espais i  diversos 

suports per aprofundir en la capacitat de silenci i d’atenció plena. 

Vivim un temps privilegiat en què ens podem enriquir i 

complementar amb el llegat que ens han deixat les tradicions 

espirituals que ens precedeixen, que tenim més a l’abast del que 

mai abans havien estat en la història de la humanitat. 

 

3.1. UN TEMPS 

Les coses més importants per a la supervivència són de ritme diari: 

necessitem menjar, beure, dormir i tenir cura de la higiene cada dia. 

El mateix passa amb la interioritat.   

Entenem, però, que el nou paradigma que emergeix no es pot 

limitar a la pràctica personal i privada, sinó que el conreu de la 

interioritat haurà d’estar present també en els temps públics, és a 

dir, dins dels horaris de les escoles, hospitals, empreses, 

administracions públiques, etc. 

Cal tenir en compte, però, que els temps varien segons les etapes 

de la vida. No és el mateix el ritme d’un jove que el d’una persona 

gran. Creiem particularment necessari el conreu de la interioritat en 

la tercera i quarta edats. 

3.2. UN ESPAI 

Abans, els espais per a la interioritat venien donats pel marc 

religiós. I això és així, encara, per aquelles persones que volen 

aprofundir-hi. Però avui, a més d’aquests espais, se n’han de crear 

de nous.  

El primer espai sagrat que cal tenir és a casa. Serà propi de la 

societat futura la incorporació arquitectònica d’aquest espai a totes 

les llars, tal com avui són inconcebibles sense menjador, cuina, sala 

d’estar, bany i dormitori. 

Com en el cas del temps, caldrà trobar la complementarietat entre 

els espais privats i els espais públics. I crear espais per a la 

interioritat en molts d’equipaments públics: hospitals, estacions, 

aeroports, etc. 

Caldria abordar la qüestió de les religions com plataformes capaces 

d’oferir espais de silenci a  la ciutadania, que alhora generin sentit 

de comunitat. 

 

3.3. SUPORTS 

El llegat és immens, els camins, múltiples. Un dels reptes més grans 

que té el cultiu de la interioritat és saber servir-se dels suports 

adequats. La nostra societat és oberta i ofereix l’oportunitat que 
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cadascú esculli els suports i camins que més l’ajudin, però això 

també crea el perill de la dispersió. 

Caldrà afavorir el coneixement i l’accés a aquests suports, i donar 

les eines per discernir quins són els més adients segons els àmbits i 

les situacions. 
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4. TRANSVERSALITAT DE LA DIMENSIÓ DE LA 
INTERIORITAT 

Segons tot el que s’ha dit, entenem que la interioritat és una 

dimensió que està present en tots els altres eixos i àmbits del Pla 

nacional de valors. 

A mesura que s’obre la interioritat, es revela la profunditat de 

l’exterioritat. Una i altra són correlatives, perquè no veiem la realitat 

tal com és, sinó tal com som. 

La interioritat és el silenci que hi ha al darrera de les paraules i dels 

actes. Podem parlar d’un recorregut incessant que va del silenci a 

la paraula, i de la paraula a l’acte, el qual també es mou en direcció 

inversa: de l’acte a la paraula i de la paraula al silenci. El silenci és la 

profunditat de l’acte i de la paraula. Aquest ritme ternari s’hauria de 

conrear en cada àmbit de la nostra societat.  

En la mesura que la interioritat no està ocupada per les exigències 

egocèntriques, possibilita maneres més lúcides, lliures i 

alliberadores d’estar en el món. El treball sobre la interioritat, com 

que és un treball de consciència, té conseqüències sobre cadascun 

dels eixos i els àmbits i els nodreix des del seu interior. 

 

 

La Interioritat transversalitza tots els Àmbits del Pla amb el 

convenciment que: 

1) La consciència que el tot està en la part i la part en el tot. 

És a dir, en quina mesura es produeix la interrelacionalitat 

de tots els components de manera que es generi una 

sinergia entre ells? 

2) La consciència que cada idea o cada acte neix d’un estat 

interior. Es té doncs, cura de la qualitat d’aquest estat 

perquè tot acte, idea i projecte siguin adequats per la 

transformació de l’entorn. 

3) Les propostes generen solidaritat, no competitivitat; i no 

només amb els propers sinó també amb els llunyans. 

Promouen l’actitud de servei, d’inclusivitat i fins i tot de 

veneració per totes les persones, inclús pels adversaris. 

4) La cura per la Terra amb la consciència de que tota 

intervenció humana és una prolongació de la vida que la 

mateixa terra ens ha donat, i que caldria evitar les actituds 

de violència o depredació i promoure les actituds de 

gratitud i reverència envers a tots els éssers vius.  
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PRINCIPIS 

Perspectiva de Gènere 
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Introducció 

Augmentar el benestar és un desideràtum present en les persones, 

en la societat i, per tant, en la política. Però, a quin benestar ens 

referim? Caldria distingir entre diferents tipus de benestar. 

Enfocar el món des de la perspectiva de gènere vol dir 

complementar i compensar el biaix que la cultura patriarcal ha 

representat i encara representa en la nostra societat. Així com tenim 

dos ulls per enfocar millor, de manera que cada ull veu la mateixa 

cosa des d’un angle diferent i la combinació dels dos camps visuals 

crea una percepció més aguda i més completa de la realitat, així 

mateix es com es veuen les coses en perspectiva de gènere. Si bé hi 

ha moltes dones i molts homes que miren amb tots dos ulls i, per 

tant, veuen i actuen amb perspectiva de gènere, encara hi ha molta 

feina a fer.  

La mirada de gènere que la nostra societat ha construït respecte a la 

dona ha estat basada en la ideologia patriarcal i en la visió 

masculina; remodelada històricament com un ser inferior, 

dependent, amb carències, amb dèficits d’intel·ligència i 

d’espiritualitat; un ésser vulnerable i necessitat de protecció que és 

abocat al victimisme i a la dependència. Sexualment, només un 

instrument reproductor i/o objecte de desig. Aquests estereotips 

són constants en els mitjans de comunicació, cinema, publicitat, etc.  

 

 

En l’altre extrem del constructe social hi ha l’home, que representa la 

identitat del poder, de la força (externa, no com a fortalesa interior) i 

de la competència. Tal com diu Humberto Matrurana: “La cultura 

d’aquesta societat patriarcal i eminentment masculina en què vivim 

potencia sobretot la competència, el control i l’èxit”.  

Les dones, en la seva lluita per la independència econòmica, han 

assumit el rol dels homes i s’han identificat progressivament amb 

uns valors i patrons masculins, determinats culturalment, de manera 

que han perdut part de la seva identitat. Aquest fet ha contribuït 

també a generar en les dones un desequilibri interior i forts 

sentiments de culpabilitat respecte a elles mateixes, quan veuen que 

no poden complir amb tots els rols de mare, esposa, professional, de 

participació social, etc. Així doncs, sense renunciar a assolir la 

independència econòmica, caldrà equilibrar el repartiment de 

responsabilitats en l’àmbit familiar, aplicar-hi mesures de conciliació 

adients, i reconèixer i valorar la professionalitat sense haver de 

copiar els patrons masculins ‒ans al contrari, cal posar en valor el 

patró femení i establir retribucions associades a la responsabilitat i la 

funció.  

En paraules de Mireia Darder: “Si el patriarcat és el domini de 

l’hemisferi esquerre sobre el dret, proposem la sincronització dels 

dos hemisferis (...) Si el cos està en ordre i lliure de bloquejos, pot  
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obrir-se a la sensació d’unitat, a l’ amor i a l’espiritualitat, una 

espiritualitat que està en nosaltres també biològicament”.  

Cal fer un treball interior i profund d’autoconeixement per saber qui 

som i qui no som, i qui seriem si estiguéssim lliures de prejudicis 

socials i d’estereotips, de la divisió de rols segons els sexes i, 

sobretot, de les expectatives que l’entorn projecta sobre cadascun 

de nosaltres, home o dona. Per tant, cal conrear i desplegar, 

interiorment, la diversitat de possibilitats que podem arribar a ser.     

Les relacions entre les persones estan marcades per les nostres 

primeres relacions a la vida, en néixer home o dona, i es 

construeixen dins les famílies, entre pares, mares i fills i filles, avis i 

àvies. I aquestes relacions estan determinades per sistemes de 

creences, estereotips i diferenciació de rols segons el sexe que 

desprès anem repetint al llarg de la nostra vida. Per això, cal un 

treball profund i continu d’autoconeixement i de creixement 

personal, per tal de connectar i descobrir la nostra veritable identitat 

com a dones i com a homes; i a partir d’aquí, construir un nou model 

de relacions entre homes i dones, basat en l’amor, la dignitat, el 

respecte mutu, l’autonomia, la no-dependència i l’ajuda mútua, que 

ens encamini cap al sentit d’unicitat en el qual hem d’avançar com a 

humanitat. 

 

 

Per a tot això, cal facilitar un canvi de consciència i de mentalitat 

que passa per: 

1. Fer un procés d’autoconeixement, en el sentit d’observar i 

autocorregir les nostres creences limitadores, els nostres 

bloquejos emocionals, els nostres prejudicis i els nostres 

pensaments tòxics que ens tenen empresonats. Ens referim a 

la presència d’emocions negatives, pessimisme, sentiment 

d’impossibilitat de canvi, veure només les debilitats...  

2. Situar-nos en la mirada interior en el camp de visió de la 

profunditat per connectar amb el nostre ésser interior més 

profund. 

En el canvi de paradigma que estem vivint sorgeixen noves maneres 

de fer, de pensar i de definir-nos, però encara estem amarats de les 

velles creences i tradicions que culturalment pesen sobre nosaltres. 

Encara estem en una societat patriarcal, i totes les persones, homes i 

dones, transmetem de manera conscient o inconscient a través de 

l’educació i dels mitjans de comunicació, sistemes de creences i 

patrons mentals patriarcals, basats en estereotips i prejudicis 

ancestrals. Això provoca una situació de discriminació de la dona 

envers l’home que és patent en tots els àmbits de la societat: 

famílies, mercat laboral, desigualtat salarial, sostre de vidre en les 

empreses i en les organitzacions, entès com la dificultat que troben 

les dones per accedir a càrrecs directius, etc. 
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Avui encara tenim una organització social (horaris, temps, espais, 

costums, hàbits, manca de serveis personals, etc.) antiquada, basada 

en un repartiment de rols en funció del sexe, hereva dels inicis de 

l’era industrial. Una organització en què sembla que la finalitat única 

sigui “treballar per produir i en què tot sembla enfocat a objectius 

materials i dineraris, i no al desenvolupament equilibrat de les 

persones i a la seva felicitat. Aquesta situació afecta greument la 

part més profunda de l’essència pluridimensional de l’ésser humà. No 

hi ha equilibri entre la vida privada i la professional, fet que perjudica 

greument la maternitat/paternitat, els infants i la cura de les 

persones que es troben en situació de dependència. Les dones són 

les més perjudicades, perquè solen assumir aquestes 

responsabilitats. El dèficit de participació de les dones en 

organismes socials, polítics i econòmics i en llocs de presa de decisió 

té a veure amb l’organització dels temps i amb un repartiment injust 

de les responsabilitats familiars. 

Per tant, volem arribar a ser una societat justa, pacífica i equilibrada, 

en què tothom gaudeixi de les mateixes oportunitats de realitzar-se 

personalment, professionalment, i totes les persones puguin 

desenvolupar les competències emocionals i la seva interioritat, cosa 

que demana compartir les responsabilitats i els deures amb igualtat i 

equitat.  

Volem mirar el món, la societat i les situacions des de l’amor, i que 

aquesta sigui la principal vara de mesurar les coses. Reconèixer que 

tant les dones com els homes son éssers autònoms, lliures, creadors, 

espirituals, capaços de fer i desfer, i d’esdevenir veritables 

protagonistes de llurs vides. 

Ens cal actuar amb una mirada en clau de gènere en totes les 

estructures de la societat cooperant i que la suma de la visió 

femenina i la visió masculina serveixi per poder assolir la síntesi, 

entesa com a una unificació que du a la saviesa de la humanitat. 
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PRINCIPIS 
 
 

1. Igualtat i equitat 

2. Visió de gènere 

3. Educació i Cultura 

4. Organització social 

5. Treball i mercat laboral 

6. Transversalitat de Perspectiva de Gènere
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1. IGUALTAT I EQUITAT 

Enteses com la igualtat d’oportunitats real entre dones i homes, 

basada en l’equivalència i l’equiparació, respectant i mantenint el 

reconeixement de les diferències que tenen. Una societat per ser 

veritablement democràtica ha de representar a tota la població 

(51% dones i 49% homes). Per aconseguir-ho, les organitzacions i 

l’Administració pública com a referent han de garantir la igualtat i 

l’equitat en totes les seves polítiques de contractació, beques, 

subvencions, etc. Així mateix s’ha de garantir la plena participació 

democràtica també en la presa de decisions i, per tant, la paritat en 

tots els organismes, consells, institucions, empreses, patronats, 

juntes de govern, etc. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

2. VISIÓ DE GÈNERE 

La construcció d’una societat en clau de gènere i de manera 

transversal, que reconegui i valori la mirada i la visió de les dones 

en totes les àrees de la societat, que respecti els seus cicles de vida 

i la seva saviesa, que valori les seves aspiracions i que doni valor 

quantificat, si escau a les seves aportacions a la societat en l’entorn 

familiar, professional i social.  

Integrar el reconeixement de l’existència de dones i homes en el 

conjunt de les polítiques és clau perquè responguin a les realitats, 

oportunitats i expectatives dels dos sexes, ja que els canvis 

necessaris per millorar la societat han d’impactar positivament 

sobre tothom.  

Així doncs, es fa necessària la transversalitat de les polítiques de 

dones i integració de la perspectiva de gènere en les polítiques 

públiques i en tots els àmbits: salut, sanitat, esports, justícia, etc. 

I també cal garantir el dret de totes les dones a una vida lliure de 

violència masclista. 

La visió de gènere es completa amb el reconeixement del dret de 

les dones al propi cos i al lliure desenvolupament de la identitat i 

l’orientació sexual.  
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3. EDUCACIÓ I CULTURA 

Una educació i una cultura formal i informal que siguin 

transformadores, en el sentit que ajudin a superar les creences, els 

prejudicis i els estereotips que divideixen la societat entre els rols i 

les construccions mentals de ser homes i ser dones. Una educació 

que transmeti valors de pau i d’amor, en què no tinguin cabuda 

l’explotació ni la violència contra les dones ni contra cap persona. 

Una educació que potenciï i desenvolupi tots els dons i les 

intel·ligències que tenen els nens i les nenes quan són concebuts, 

que es la única manera de desenvolupar l’amor, la tendresa, la 

responsabilitat i la unicitat entre tots els éssers humans.  

Un enfocament de coeducació en tots els nivells del sistema, que 

valori indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i 

cultural de les dones i els homes, en igualtat de drets, sense 

estereotips sexistes, ni actituds discriminatòries, per tal 

d’aconseguir l’objectiu de construir una societat sense 

subordinacions culturals i socials entre les persones.  

Ens cal una educació basada en la igualtat, equitat i reconeixement 

a la diferencia que construeixi nous models de relacions humanes 

entre dones i homes i que desenvolupi les persones al marge dels 

estereotips i rols en funció del sexe.  

 

 

Apostem per una educació que prioritzi una orientació acadèmica i 

professional lliure de biaixos sexistes, evitant qualsevol forma de 

discriminació associada al sexe.  

Una educació afectiva i sexual que afavoreixi la construcció d’una 

sexualitat positiva i saludable. 

Hem de garantir que totes les manifestacions culturals, socials i 

esportives, com també la publicitat a través dels mitjans de 

comunicació i les tecnologies de la informació i la comunicació 

estiguin basades en la igualtat, l’equitat i la perspectiva de gènere.  
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4. ORGANITZACIÓ SOCIAL 

Una educació i una cultura formal i informal que siguin 

transformadores, en el sentit que ajudin a superar les creences, els 

prejudicis i els estereotips que divideixen la societat entre els rols i 

les construccions mentals de ser homes i ser dones. Una educació 

que transmeti valors de pau i d’amor, en què no tinguin cabuda 

l’explotació ni la violència contra les dones ni contra cap persona. 

Una educació que potenciï i desenvolupi tots els dons i les 

intel·ligències que tenen els nens i les nenes quan són concebuts, 

que es la única manera de desenvolupar l’amor, la tendresa, la 

responsabilitat i la unicitat entre tots els éssers humans.  

Un enfocament de coeducació en tots els nivells del sistema, que 

valori indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i 

cultural de les dones i els homes, en igualtat de drets, sense 

estereotips sexistes, ni actituds discriminatòries, per tal 

d’aconseguir l’objectiu de construir una societat sense 

subordinacions culturals i socials entre les persones.  

Ens cal una educació basada en la igualtat, equitat i reconeixement 

a la diferencia que construeixi nous models de relacions humanes 

entre dones i homes i que desenvolupi les persones al marge dels 

estereotips i rols en funció del sexe.  

 

 

Apostem per una educació que prioritzi una orientació acadèmica i 

professional lliure de biaixos sexistes, evitant qualsevol forma de 

discriminació associada al sexe.  

Una educació afectiva i sexual que afavoreixi la construcció d’una 

sexualitat positiva i saludable. 

Hem de garantir que totes les manifestacions culturals, socials i 

esportives, com també la publicitat a través dels mitjans de 

comunicació i les tecnologies de la informació i la comunicació 

estiguin basades en la igualtat, l’equitat i la perspectiva de gènere.  
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5. TREBALL I MERCAT LABORAL 

Hem d’assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre les dones i 

els homes en l’ocupació, en les relacions laborals i en la negociació 

col·lectiva, en les polítiques i els programes de seguretat i de salut 

en el treball, en l’accés als llocs directius i de presa de decisions i 

també en l’àmbit del treball autònom i de l’emprenedoria. 

Igualtat salarial pel mateix treball en tots els nivells de l’escala 

jeràrquica i social i en totes les atribucions i complements.    

Els poders públics han d’impulsar un nou equilibri en el valor i la 

distribució del temps dedicat al treball de mercat i el treball familiar 

–domèstic i de cura de les persones– per tal d’assolir una 

coresponsabilitat del treball no remunerat entre homes i dones que 

permeti un repartiment equitatiu de les tasques domèstiques i 

familiars entre ambdós sexes.  

Ens calen lleis que garanteixin obligatòriament i per igual les baixes 

maternals i paternals per a la cura dels infants. I que garanteixin 

també la flexibilitat necessària per a la cura de totes les persones 

amb vincle familiar de proximitat en cas de malalties, 

acompanyaments mèdics i situació de dependència. 

Se suggereix prendre en consideració el Manual per a la 

perspectiva de gènere en les polítiques de treball, d’inclusió social i 

de protecció social editat per la Comissió Europea l’any 2008 

6. TRANSVERSALITAT DE PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Segons tot el que s’ha dit, entenem que la dimensió de gènere ha 

d’estar present en tot els altres eixos i àmbits del Pla, fent una 

atenció especial a: 

La redacció de lleis que garanteixin la igualtat d’oportunitats real 

entre dones i homes en tots els nivells i en tots els àmbits del Pla 

nacional de valors. 

L’àmbit d’organitzacions ha de contemplar la realització de 

formació en l’àmbit laboral per a tot el personal en els principis 

bàsics de la igualtat i l’equitat.  

Identificar i introduir clàusules socials vinculades a les subvencions, 

els convenis i la contractació que fan les organitzacions orientades 

a l’impacte de gènere. 

Identificar i posar en valor els canvis assolits en les organitzacions 

com a conseqüència de la transversalitat del gènere i tenir especial 

cura en la comunicació interna i externa.  

Integrar plenament el principi d’educació i cultura en els mateixos 

àmbits específics dels Pla.  
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Introduir l’impacte de gènere en la planificació d’accions, en els 

programes pressupostaris, en les accions comunicatives i en 

l’avaluació de tot allò que es vinculi amb el Pla nacional de valors.   
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PRINCIPIS 

Valors Universals  
i de País 
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Idea general 

La societat que desitgem hauria de tenir una imatge diferent dels 

valors. Fins ara, els valors han estat sovint apresos d’una manera 

cognitiva, és dir han estat uns valors pensats, o s'han après per 

imitació dels models que els encarnaven, fossin individuals o 

col·lectius. El nou paradigma reclama veure l’ésser humà en la seva 

completesa, per trobar l'arrel de l’excel·lència a l’interior de si 

mateix, cosa que suposa regir-se per una vida interior plena. Per 

tant, els valors s’han de sentir més que pensar, si els considerem 

inherents; s’han de reconèixer, viure i desplegar, i per això es 

vinculen estretament amb el procés d’autoconeixement. 
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PRINCIPIS 
 
 

1. Valors Universals 

2. Valors de País 

3. Transversalitat dels Valors Universals i de País
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1. VALORS UNIVERSALS 

Hi ha uns valors que són considerats universals, perquè formen part 

de les millors actituds que la humanitat ha encarnat. Per aquest 

motiu són compartits per la immensa majoria de pobles de la Terra. 

Són valors sense caducitat, perennes, sempre admirats, 

independentment dels temps i el país en què vivim. D‘aquestes 

valors podríem dir que emanen tota la resta. La importància 

d'aquests valors augmenta en moments d’adversitats o dificultats, 

que és quan més necessaris són. Com que són manifestacions de la 

perfecció humana, és impossible jerarquitzar-los, motiu pel qual 

s'esmenten per ordre alfabètic: 

L’amor entès com a força creadora, curativa i generadora 

d'harmonia i pau, vinculat a la bondat, la bellesa, la cura d'un mateix 

i dels altres, l’estima i respecte per la vida, en totes les seves 

manifestacions, ritmes i cicles. 

La bellesa entesa com una qualitat, interna i externa, d'harmonia i 

equilibri, que abraça actituds, maneres i activitats; la capacitat de 

transmutar allò amorf o anodí en quelcom que genera benestar i 

benésser. Vinculada a la sensibilitat i la capacitat d'admirar tota 

meravella -per modesta que sigui- i a l’actitud d’agraïment. 

La bondat, una actitud benvolent, benèfica vers un mateix, els 

altres i el món, que activa molts altres valors que giren al seu 

entorn: empatia, compassió, solidaritat... 

 

La col·laboració és la capacitat de crear coses junts, perquè 

reconeixem que estem entrelligats, que som interdependents; amb 

aquest valor podem superar l’oposició entre guanyadors i 

perdedors, perquè tots hi guanyem; col·laborar pressuposa 

despreniment, generositat i, sobretot, consciència que sense aquest 

valor el món seria un pou de patiment. 

La veritable compassió no té res a veure amb la llàstima ni amb 

cap manera d'ajudar que creï vincles de dependència o de poder, 

sinó que és "una solidaritat en la finitud", la capacitat de "ser amb 

l'altre" i d'acompanyar-lo des d'una relació d'iguals, fraterna, en el 

moment de dificultat o de patiment que l'altre viu. La compassió 

inclou una visió caritativa per un mateix, i ens fa acollir-nos millor i 

tractar-nos a nosaltres mateixos amb comprensió i tendresa en les 

nostres limitacions; només així es pot regalar autèntica compassió 

als altres éssers vius.  

El coratge, indispensable per afirmar "ser qui som" i crear les 

condicions per esdevenir allò que "volem i podem ser" com a 

individus, com a poble i com a país. Ens cal fermesa i coratge per 

no recular davant de les dificultats, contrarietats o frustracions, i 

quan el coratge va de bracet amb altres valors perennes, permet 

treballar per un món més just. 
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L’esforç és necessari per superar-nos, individualment o 

col·lectivament, per assolir els objectius més elevats que ens hem 

proposat. Viure és un art, que, a semblança de qualsevol altre art, 

demana paciència, constància, perseverança, dedicació i amor. 

Com més valuós és l’objectiu més fàcil és acceptar l'esforç no com 

a sacrifici, sinó com l'energia que cal mobilitzar per adquirir la 

destresa necessària per assolir-lo. Es relaciona amb el coratge. 

La humilitat és la consciència de les pròpies limitacions, que deriva 

de l’autoconeixement. La persona humil no se sobrevalora a si 

mateixa i extrema l’atenció per no infravalorar mai els altres. 

Procura reconèixer el valor de tothom i actuar en conseqüència. 

La justícia demana el reconeixement de l’altre i de tots els seus 

drets, al mateix nivell que els nostres, i exigeix donar a cadascú  -

començant per un mateix-  allò que li pertoca. Sense justícia no pot 

haver-hi pau ni harmonia social. 

La pau és un valor que hem de fer néixer dins nostre si volem 

sembrar-lo arreu; només si dins nostre estem en pau, ens mantenim 

serens enmig dels conflictes, podrem créixer com a persones i 

crear una cultura de pau al nostre entorn, que és la que permet que 

una persona, organització, societat o poble doni respostes 

pacífiques i pacificadores als conflictes.  

La saviesa és l'art de destriar el que és essencial del que és 

superficial i està desconnectat de la nostra essència, i de 

transmutar en bé qualsevol mal aparent. És fruit d'integrar en la 

pròpia vida el coneixement de l'art de viure, i es vincula amb la 

veritat, la sinceritat, la coherència, l’atenció plena, la ment oberta, 

l’esperit crític i la prudència.  

El talent entès com les qualitats i aptituds diverses que tots tenim, 

en més o menys mesura, i que podem descobrir per mitjà del 

coneixement del propi potencial: les capacitats, les habilitats 

pròpies, el desplegament de les quals ens permet assolir 

l'excel·lència en allò que correspon a la nostra natura, per orientar-

la cap al bé comú. 

Tots aquests valors són perennes. Hem d’aprendre a integrar-los en 

les nostres vides, en les accions quotidianes i fer-ne indicadors de 

sentit en tot allò que emprenem, sigui personalment o 

col·lectivament. 
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2. VALORS DE PAÍS 

Igual que les persones, cada poble és únic, en els seus fonaments, 

els seus costums i les seves aspiracions. Al llarg de la seva dilatada 

història, el poble català ha viscut múltiples experiències que han 

anat configurant la seva ànima, fins arribar al present: és un poble 

format per gent pacífica, creativa, oberta, enèrgica i disposada a fer 

grans esforços per mantenir la seva identitat, la d’una nació amb 

sentit d’història i de transcendència col·lectiva. Pertànyer a un 

poble, nació o pàtria (termes intercanviables abans que sorgissin 

els estats nacionals) és una manera concreta d’existir en el present, 

arrelada en el passat i projectada vers el futur. 

El poble com a subjecte és una realitat orgànica, tant o més 

emocional que  racional. Si el poble català ha persistit durant tants 

segles ha estat per la sinèrgia de múltiples dinàmiques (socials, 

culturals, religioses, econòmiques, etc.) que s’alimenten d’una 

determinada concepció de la vida i una manera de ser en el món; 

és dir, una dinàmica singular pròpia, que s’ha manifestat de moltes 

maneres.  

El lema del Tricentenari, “Érem, som i serem”, ens incita a 

reconèixer que una part del que ara som -potser més gran del que 

creiem- és herència rebuda dels nostres avantpassats: els valors 

tradicionals que han configurat la nostra personalitat col·lectiva. En 

els períodes històrics en què el poble català s’ha autogovernat, 

aquests valors s’han pogut encarnar en les institucions de govern.  

 

 

En les èpoques en què el poble català ha estat sotmès, els valors  

han perviscut transmesos a les llars o pels artistes fidels al seu 

poble. 

Durant quasi un mil·lenni, la cultura cristiana, modulada per donar 

resposta a cada època, ha format part constitutiva de la 

personalitat catalana, n’ha inspirat les manifestacions polítiques, 

artístiques i culturals, i ha marcat la toponímia del país, les festes, 

els patrons i patrones de cada vila, poble, barri o aplec, a banda 

dels noms de la seva gent. El segon manament suprem del 

cristianisme, “estimar els altres com a tu mateix” (del qual trobem 

equivalents en totes les grans tradicions espirituals de la 

humanitat) ha inspirat les actituds més generoses del poble català 

durant la major part de la seva història. Des d'aquest eix, amb 

mirada positiva i integradora, es vol posar de relleu l'arrelament 

dels valors positius que el cristianisme català ens ha llegat, sense 

prejudicis. 

Els principals trets de l’ànima o la personalitat catalana són la 

fidelitat a la terra i a la llengua, l’actitud oberta, hospitalària i de 

respecte envers els forasters, l’esforç perseverant i la capacitat de 

resistència, l’amor a la llibertat i el seny. Cap d’aquests valors és 

exclusivament català, certament, i molts d’ells caracteritzen també, 

en una o altra mesura, molts altres pobles o nacions. Allò que és 

particular del poble català és la manera com es combinen i 
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s’encarnen, i com han estat capaços de configurar, amb 

extraordinària continuïtat i superant fortes adversitats, la 

personalitat catalana contemporània. 

Fidelitat a la terra i a la llengua: el lligam del poble català a cada 

part de la seva terra ha configurat al llarg dels temps un teixit únic 

de pertinença, amb deure de fidelitat, impregnat d’un sentiment de 

sacralitat. Per això els lemes polítics i els himnes s’hi han referit 

sempre (“defensors de la terra”, “visca la terra”, “terra i llibertat”), i 

s’ha expressat d’una manera clara per mitjà de l’amor a la llengua, 

que, en veu dels grans poetes, ha estat sempre la manifestació més 

directa de l’ànima col·lectiva.  

Acollida i respecte envers els forasters: des de temps antics, la 

gent d’aquest país ha respectat, acollit i fusionat els nouvinguts, 

fossin grecs, púnics, romans, visigots, amazics, àrabs, occitans, 

espanyols, llatinoamericans, eslaus, etc. Aquesta capacitat 

d'acollida i d’integració ha estat una actitud confiada i forta, que ha 

fusionat arrels i empelts, país i horitzons. 

Tremp i perseverança: l’esforç perseverant en l’adversitat ha donat 

un tremp, una capacitat de resistència al poble català. Una vegada i 

una altra, de generació en generació, ha perseverat i ha resistit; la 

identitat catalana, i la llengua que la vehicula, han ressorgit una i 

altra vegada. 

Seny: és raó, reflexió i també justícia i prudència; però no té res a 

veure amb la por ni amb la passivitat. Quan tots els aspectes d'un 

fet han estat examinats i valorats, el seny pot donar pas a la rauxa, 

que esdevé l’expressió de la determinació coratjosa i ferma, aquella 

que en diversos moments històrics ha donat lloc a actituds 

d’heroisme per salvaguardar la identitat.  

Amor a la llibertat: Un tret distintiu del caràcter català és que 

l’amor a la llibertat es vincula estretament amb el seny i la 

perseverança, motiu pel qual és raonable i persistent, cosa que no 

treu que sigui capaç d’enardir-se quan cal superar l’opressió o la 

injustícia. El poble català només accepta l’autoritat quan és garant 

de les llibertats. 

Emprenedoria i Innovació: Les dificultats han estimulat el poble 

català a ser emprenedor, innovador i esforçat; li han permès veure 

oportunitats en els problemes, i l’han empès a impulsar iniciatives 

en molts d’àmbits, cap a l’estat del benestar, amb un fort sentiment 

europeista. 

Aquests valors configuren un ideari senzill i ferm, que reposa en 

tres vectors essencials: terra, llibertat i comunitat. Un ideari que es 

configura en l’obra dels grans pensadors i escriptors medievals 

(Ramon de Penyafort, Llull, Vilanova, March, Eiximenis, Sibiuda...) i 

que arriba fins als nostres dies de la mà de Verdaguer, Torres i 

Bages, Maragall, Papasseit, Espriu, Pujols o Panikkar. En aquest 

ideari, hi vibren unes notes de fons constants: el reconeixement del 
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lligam del poble amb la terra i el caire sagrat d’aquest vincle; el 

seny, que configura un sentit de llibertat raonable, i la capacitat 

d’integrar aspectes divergents i de superar contradiccions que 

semblaven irreconciliables, però que finalment s’han reunificat per 

assolir un nou equilibri, amb visió, tremp i força persistent. 

Dignitat i llibertat són, de fet, els eixos constituents d’una 

espiritualitat de formes externes suaus i obertes, però de sòlides 

conviccions internes. La convicció que el món i la vida són plens de 

sentit, i que tant l’existència personal com la col·lectiva -la del poble 

català- també és plena de sentit i té una raó de ser, una missió, 

també ara, en aquest món en crisi en què vivim. 

Els valors del poble català, arrelats en la història col·lectiva, són la 

saba que nodreix i que ha de nodrir el procés de transformació que 

viu ara Catalunya, per créixer i desenvolupar-se, harmònicament, 

damunt de l’ésser col·lectiu dels nostres predecessors. Aquests 

valors, transmesos per la tradició pròpia, són els que han permès 

mantenir la identitat i la voluntat de ser del poble català. L’arquetip 

del poble català és la capacitat d’esdevenir un pont. En aquests 

moments de la història de la humanitat la seva vocació és mostrar 

als altres pobles d'Europa i del món com es poden construir ponts 

cap a un nou paradigma, bastint una societat de nova generació, 

que porti les persones i les comunitats de la nostra societat cap a la 

plenitud. 

Durant els darrers decennis s’ha desenvolupat a Catalunya una 

ferma cultura de pau com l’art per resoldre conflictes, creant 

sistemes innovadors de participació orgànica, creatius i 

engrescadors, en què les decisions es prenen mitjançant el diàleg i 

el consens. L’ànima del poble català està seduïda per l'alquímia que 

transforma la saviesa en seny, tolerància, dignitat i llibertat. 

Catalunya vol decidir per si mateixa, integrar les múltiples realitats 

que hi conviuen i fer lliure la seva gent i els altres, siguin persones o 

pobles. 
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3. TRANSVERSALITAT DELS VALORS UNIVERSALS I 
DE PAÍS 

Tal com s'ha esmentat, els valors universals són essencials, 

perennes i inspiradors, en el sentit més profund del terme, fins el 

punt que tots els altres valors, que hem anomenat de país, poden 

ser entesos com emanacions d'aquests valors perennes, adaptades 

a les condicions particulars d'un poble i un país, en un temps 

determinat de la història. Per això mateix, entenem que els primers 

estan presents en tot l’Eix Transversal Persona, i els segons en tots 

els àmbits del Pla. 

Caldrà, doncs, vetllar perquè així sigui, i adoptar les mesures que 

calguin per garantir-ho. En particular, tota línia estratègica i tota 

acció d'aquest pla aspira a ser amorosa, bella, bondadosa, 

compassiva, esforçada, humil, justa, pacífica, sàvia i verídica. 

I quan sorgeixi un dubte o conflicte en el desenvolupament o les 

interaccions de les línies estratègiques o en l'execució de les 

accions d'aquest pla -cosa inevitable en la complexitat del món on 

vivim- entenem que caldria remetre's una i altra vegada als valors 

universals, que són la pedra de toc de tota la resta, amb el respecte 

que sigui degut a l'ordenament legal vigent. 
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“La felicitat consisteix a atrevir-se a ser la persona que realment un és” 

CARL ROGERS 

“A fi d’acomplir la seva missió, l’educació ha d’organitzar-se a l’entorn de quatre pilars: 
 aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a viure junts i aprendre a ser”  

INFORME DELORS 

“Hi ha tres camins per assolir una vida plena: la llum del coneixement, l’amor universal i l’acció desinteressada” 

JOAN MASCARÓ 

“La Vida exigeix a tot individu una contribució, i depèn de l’individu descobrir en què consisteix” 

VÍCTOR FRANKL 

“Les necessitats de significat, de valors superiors i d’una vida espiritual són tan reals com les necessitats socials” 

ROBERTO ASSAGIOLI 

“És hora d’intentar quelcom diferent […] i considerar les nostres intuïcions i els nostres somnis com el que són: realitats en guaret 
que tant sols a nosaltres ens correspon sembrar” 

CHRISTIANE SINGER  

“Només allò que un ja és té poder curatiu” 

CARL JUNG 
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PROCESSOS DE TRANSICIÓ  
 

els Àmbits Temàtics: 
missions, línies estratègiques i objectius
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ELS ÀMBITS TEMÀTICS  

El Pla de Valors, prenent consciència d’altres moments de la 

història de la humanitat, i amb l’objectiu de continuar en el camí de 

progrés del nostre país i de la seva gent, fa propostes de processos 

de transició per a cada àrea de la realitat (educació, salut, 

economia, política, etc.), que anomenem Àmbits Temàtics. Per 

dissenyar el conjunt de Missions, Aspiracions i Línies Estratègiques 

de cada àrea de la realitat, s’ha partit de la visió emergent de la 

Persona i d’aquelles dimensions encara poc desenvolupades, que 

anomenem Eixos Transversals. 

El Pla de valors s’organitza en setze àmbits temàtics. De cada 

àmbit es presenten, tot seguit, la missió, les aspiracions i les línies 

estratègiques, i s’indica el nombre d’objectius que té cada línia. Qui 

vulgui conèixer els objectius i la resta de la informació vinculada a 

cada àmbit, pot accedir a 

 http://benestar.gencat.cat/ca/planacionalvalors, on es pot 

descarregar tota la documentació del Pla. 
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MISSIÓ, LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS 

Educació General 
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“La finalitat de l’educació és que l’ésser humà arribi a ser 
 allò que està cridat a ser.” 

EDITH STEIN 
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MISSIÓ 

Promoure la construcció d'un paradigma educatiu integral i sistèmic 
que impulsi una nova generació de persones conscients del seu ésser i 

de la seva multidimensionalitat, expressada tant en la definició dels 
seus valors individuals com en el seu compromís social. 
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Situació actual 

El moviment de renovació pedagògica, constant en la història 

catalana del segle XX, s'ha reflectit en l'esperit innovador i 

l’experimentació constant, desafiadora de la rutina i de 

I'immobilisme. Els moviments renovadors impulsats per Galí, 

Martorell, Bardina i Pallach, entre altres, han estat molt significatius. 

La vinculació de Catalunya amb Europa ha afavorit la nova 

pedagogia. Els darrers anys, els grans corrents immigratoris han 

demanat al sistema educatiu un gran esforç per acollir els 

nouvinguts. Els projectes de creixement educatiu són evidents; 

l'escola obligatòria per a tothom fins als setze anys, la creació de 

currículums específics per atendre la diversitat, les noves 

metodologies lligades a les noves tecnologies, les noves 

construccions escolars i els espais d'educació en el lleure, entre 

altres, són testimonis d'una orientació renovadora que procura 

aconseguir una formació intercultural, intereuropea, sense perdre 

personalitat ni la formació adequada en la tradició catalana. 

Tant els mestres com les institucions educatives i els mateixos 

governants estan preocupats pel fracàs escolar a les aules, per la 

vulnerabilitat del sistema educatiu vigent, la relació entre les 

esferes educatives, la qualitat del sistema, l'atenció als col·lectius 

més vulnerables i la cura de la diversitat en les aules. Es percep la 

necessitat de potenciar la inclusió social i alhora la cultura de 

l'excel·lència i el conreu del talent personal. S’identifiquen un 

conjunt d’oportunitats lligades a les noves tecnologies de la  
 

 
informació i de la comunicació, però també algunes amenaces  

noves que poden obstaculitzar el procés d’aprenentatge. Hi ha un  

cert consens sobre els valors que cal potenciar a través de la 

pràctica educativa, entre el quals sobresurt el valor de l’esforç i 

l’entrega. 

Tot sembla indicar que cal anar cap a una educació que, a més de 

incloent i personalitzada, sigui integral i estimuli la multiplicitat de 

dimensions i d’intel·ligències que es reconeixen en l’alumne. 

L’educació no sols inclou la transmissió de coneixements, 

d’habilitats i de tècniques, sinó també la formació de la persona, 

tant en la seva dimensió ètica i estètica com espiritual. L’educació 

del futur ha de fer possible que l'alumne reconegui el seu potencial, 

el pugui desenvolupar al màxim i pugui oferir el millor de si mateix 

a la societat. 

Per avançar cap al sistema educatiu que desitgem hem d'anar més 

enllà d'una renovació que perllongui el que ja tenim. No podem 

utilitzar mètodes, estratègies o procediments dels darrers temps 

per abordar i resoldre problemes, situacions i aprenentatges que 

són radicalment nous. Ens cal avançar cap a una transformació que 

ens obri a una perspectiva més ampla. Des d’una mirada 

focalitzada en la situació social i educativa d'avui, cal trobar una 

nova via que respongui a les circumstàncies tan diferents que 

viuran les noves generacions. 
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Proposta 

La societat d’avui, en procés de transició cap a un nou cicle 

civilitzatori, ens demana el ple desenvolupament de la persona. Per 

això, cal tenir en compte la persona de manera completa. Es tracta 

d'adquirir una nova mirada de l'alumne, com a ésser 

multidimensional, motivar l’autoconeixement i la coresponsabilitat. 

És a dir, cal afavorir la construcció de la seva pròpia identitat a 

partir del desenvolupament de les competències que l'ajudin a 

conèixer-se a si mateix, per esdevenir ell mateix i per interpretar i 

transformar el món en què viu. 

Una veritable educació ha d’integrar tots els àmbits: ser, pensar, 

sentir i fer. La proposta d'ensenyar a ser, a pensar, a sentir i a fer en 

el nou paradigma, implica que l'arrel del canvi sigui l'experiència i la 

vivència personal, i comporta un enfocament interdisciplinari que 

permet comprendre adequadament la complexitat dels fenòmens i 

les relacions sistèmiques de tots els agents. Ha de transmetre la 

il·lusió pel saber, la percepció de la realitat més enllà de les 

aparences, la capacitat de sorpresa, l'emoció davant de les 

manifestacions artístiques, el gust per aprendre i investigar, la 

felicitat de cada moment viscut plenament, el veritable sentit de la 

llibertat i finalment una responsabilitat ètica universal des de la 

nostra radicació nacional. Estem parlant, doncs, d’una educació que 

ajudi a configurar una nova generació de persones amb una clara 

consciència de si mateixes; que es defineixin i es desenvolupin des 

d’una percepció centrada en el seu ésser; que siguin intuïtives, 

creatives, respectuoses i competents; que promoguin els valors 

emergents del silenci, la saviesa corporal, mental i emocional, i que  

 visquin compromeses amb el seu país i amb el món; implicades en 

la cohesió social i en la cura pel medi ambient. 

El moment actual també evoluciona vers el desenvolupament del 

pensament intuïtiu, potenciat per l'entrada en el món digital, que va 

més enllà del pensament analògic i reproductiu.  

El món és un tot indissociable que demana abordar el coneixement 

de manera multidisciplinar. La nova educació ha de canviar el punt 

de referència des del qual eduquem i potenciar la construcció d'un 

saber nou que impliqui la comprensió de la realitat complexa, plural 

i interconnectada en què vivim. L'educació emergent s'inspira en 

les darreres descobertes científiques i inclou noves visions 

transdisciplinars que afaiçonen una nova mirada i una nova forma 

de pensar la realitat, que ens ajuden a respondre als reptes del 

present amb visió de futur, entenent que sense canvi del punt de 

referència interior no hi pot haver cap canvi real exterior.  

Entenem doncs, que la nova educació ha d’acompanyar a l’alumne 

a reconèixer i desenvolupar les diferents dimensions que el 

constitueixen.  

Hi ha un concepte, però, que demana un aclariment per la 

incomoditat que genera encara: el concepte “d’espiritualitat”. El 

sistema educatiu actual té el repte d’abordar aquesta dimensió 

essencial de l'ésser humà, i de promoure el coneixement i 
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desenvolupament. Entenem que es deu a la confusió que provoca 

el fet de relacionar-la exclusivament amb les confessions religioses. 

Ara bé, la dimensió espiritual de l'ésser humà existeix i tota persona 

pot endinsar-s’hi tant si pertany a una religió com si no. Això ho 

han demostrat les recerques sobre el cervell humà que no sols 

confirmen la potencialitat d’aquesta dimensió, sinó que han 

cartografiat en el cervell les activitats de la intel·ligència espiritual. 

Que les religions explorin el món espiritual per coherència amb les 

seves creences no vol dir que s'hagi d’identificar fe i espiritualitat, i 

menys encara religió i espiritualitat. Hi ha entusiastes promotors 

d'espiritualitat que són ateus, en diversos països europeus, sobretot 

a França -amb intel·lectuals com Bernard Besret, Luc Ferry, René 

Barbier i André Comte-Sponville. 

Entenem doncs, que argumentar que un estat laic no ha d'ocupar-

se de la dimensió espiritual és reduir i fragmentar el 

desenvolupament dels alumnes. Si no es parteix de la visió integral i 

completa de la persona difícilment podrem arribar a l’excel·lència i 

a la millora de la qualitat humana que ens cal assolir. 

En realitat, la dimensió espiritual implica el conreu de la interioritat, 

és dir, allò sense la qual cosa l’ésser humà és privat de la seva 

dimensió més pregona i específica. Entenem la interioritat com 

l’espai que s’obre entre nosaltres i la immediatesa de les coses, 

persones, situacions, idees i fins i tot creences, i que permet canviar 

les nostres actituds i reaccions davant d’elles i poder així 

transformar positivament la realitat. 

Per tant, integrant  aquest nou referent de la dimensió de la 

interioritat, ens encaminem cap a una educació integral i sistèmica 

de l’alumne, que és extensible, també, al fet comunitari, és dir, amb 

visió de sistemes en connexió: alumnes, famílies, escoles, mestres, 

agents educatius diversos i el context sociohistòric en el qual vivim. 

I si volem que els alumnes aprenguin a indagar, investigar i 

reflexionar sobre el coneixement i el nivell de consciència des del 

qual coneixem, ens cal adequar els currículums, els sistemes 

d'avaluació, les metodologies i l'organització de la classe a aquesta 

realitat. 

També és necessari vetllar pels valors compartits, en tant que 

l'educació és una realitat complexa en la qual interactuen diferents 

agents (alumnes, famílies, agents educatius, organitzacions...).  Els 

valors de la dignitat, valor inherent a tota persona pel sol fet de ser 

persona, del compromís professional, del servei, de la confiança, de 

la bona comunicació, la idea de la innovació, de l'aprenentatge 

continuat, del treball en xarxa; de l’equitat, que implica la no-

discriminació en el tracte, i de la privadesa, respecte que mereix la 

dimensió íntima de tot ésser humà, com també de la llibertat, és a 

dir, la capacitat de fer opcions fonamentals i la responsabilitat que 

implica la capacitat de respondre de les pròpies decisions. Aquests 

són alguns dels valors compartits que constitueixen el fonament de 

una bona organització. Per a una bona pràctica educativa, és precís 

que impregnin la visió i la identitat de cada centre educatiu i que 

guiïn la pràctica quotidiana. 
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En definitiva, estem parlant d'una educació que genera 

oportunitats múltiples de progrés individual i social des de les arrels 

més pregones de la identitat individual i col·lectiva, que porta cap a 

una clara elevació de la qualitat humana de tota la societat.
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Vincular els diferents entorns 
que conformen la xarxa 

educativa per a una educació 
sistèmica, multidimensional i 

transdisciplinar. 

Facilitar l’estructura i l’organització 
(temps, recursos i espais) per tal de 

fer possible una educació integral en 
tots els àmbits. 

Formar els alumnes perquè 
tinguin criteri audiovisual, que 
aprenguin el llenguatge de les 
“pantalles sanes” i a fer un ús 
responsable de totes les eines 

tecnològiques. 

Promoure un aprenentatge 
competencial amb visió integral i 

sistèmica (ésser, conèixer, 
conviure i fer) i que respecti les 

etapes evolutives. 

Desenvolupar les múltiples 
dimensions de l’alumne i la seva 

experiència, potenciant les 
capacitats inherents i el 

compromís amb  
la realitat. 

Desvetllar i practicar els valors 
amb coherència en totes les 

àrees d’aprenentatge, 
comunicació i servei mitjançant 

les accions de pensar, sentir i 
fer. 

 

Promoure la construcció  
d'un paradigma educatiu 

integral i sistèmic que impulsi  
una nova generació de persones 

conscients del seu ésser  
i de la seva multidimensionalitat, 
expressada tant en la definició 

dels seus valors individuals 
com en el seu compromís 

social. 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES EDUCACIÓ GENERAL 

1. Desenvolupar les múltiples dimensions de l'alumne i la seva experiència,  
potenciant les seves capacitats inherents i el compromís amb la realitat 

2. Vincular els diferents entorns que conformen la xarxa educativa  
per a una educació sistèmica, multidimensional i transdisciplinar 

3. Promoure un aprenentatge competencial amb visió integral i sistèmica  
(ésser, conèixer, conviure i fer) i que respecti les etapes evolutives 

4. Formar els alumnes perquè tinguin criteri audiovisual, que aprenguin el llenguatge de les 
“pantalles sanes” i a fer un ús responsable de totes les eines tecnològiques 

5. Facilitar l'estructura i l'organització (temps, recursos i espais)  
per fer possible una educació integral en tots els àmbits 

6. Desvetllar i practicar els valors amb coherència en totes les àrees d’aprenentatge,  
comunicació i servei mitjançant les accions de pensar, sentir i fer
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 

Desenvolupar les múltiples dimensions de 
l'alumne i la seva experiència, potenciant les 
capacitats inherents i el compromís amb la 
realitat 

Idea general 

Es considera que l'educació hauria de contribuir al 

desenvolupament de competències a més d'impartir continguts. 

Les competències són les habilitats personals que permeten a 

l'alumne integrar-se amb èxit a la vida adulta. Es basen en un 

ensenyament interdisciplinari i pràctic, que va més enllà 

l'acumulació sistemàtica de coneixements. 

 

Situació actual 

Tot i que s’ha potenciat una educació de qualitat, hi ha aspectes 

que s’han d’aprofundir i desenvolupar, com ara la formació holística 

dels mestres. Cal una reflexió profunda sobre els alumnes d'avui 

dia, per poder trobar les claus d'actuació que guiïn la pràctica amb 

unes metodologies noves.  

 
 
Proposta 

El procés d'ensenyament i aprenentatge demana anar més enllà de 

l’aportació de més informació. Es tracta de modificar el punt de 

referència intern des del qual es percep la realitat. Com 

aconseguim moure aquest punt, cap una consciència més plena, és 

l’objectiu del nou paradigma educatiu. En altres mots, es tracta 

d’acompanyar el procés d'aprenentatge de cada dimensió, però 

vinculant cada contingut amb la seva corresponent comprensió, 

vivència i experiència dins de la persona. Això implica impulsar la 

formació del professorat en l'educació emocional, 

l'autoconeixement, la interioritat, la perspectiva de gènere..., ja que 

els professors tenen un paper fonamental en la promoció activa 

d’aquest procés. 

El sistema educatiu ha de distingir entre les innovacions que són 

essencialment tècniques d’aquelles que són transformadores i que 

serveixen per fer realitat el nou paradigma educatiu. Des d’una 

perspectiva més ampla, podem identificar elements que ens 

animen i inspiren en aquesta nova proposta. Sabem que el món és 

un tot interdependent i que cal abordar l'educació centrada en la 

persona de l'alumne d’una manera multidimensional i 

transdisciplinar, cosa que demana desenvolupar les seves  
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capacitats, els seus somnis, els seus interessos i les seves habilitats, 

i potenciar les seves veritables aspiracions. Només així es podrà 

viure i celebrar els valors dels àmbits del ser, conèixer, conviure i fer 

en cada alumne. 

Més enllà de la transmissió de coneixements, l’educació ha de fer 

possible que emergeixi tot el potencial que té cada alumne. Només 

així evolucionarà vers un sistema educatiu que desenvolupi el 

pensament intuïtiu, flexible, creatiu i autònom; en aprenentatge 

continu i amb esperit investigador; amb capacitat de comprendre 

el món i la seva complexitat per cooperar i transformar la societat. 

La proposta inclou desvetllar la ment i el cor dels alumnes, és a dir, 

apostar per formar persones amb una ment clara i amb una gran 

connexió i amplitud interior. Una metodologia que lliga la 

consciència amb  l'experiència, perquè així el coneixement 

transformi la persona, i la seva acció o el seu compromís siguin 

encertats. 
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DIMENSIÓ INTRA-PERSONAL 

OBJECTIU 1  

Un sistema educatiu que promou la connexió conscient amb el 

món interior per desenvolupar una interioritat lúcida i 

transformadora, orientada a l’autorealització. 

 
DIMENSIÓ EMOCIONAL 

OBJECTIU 2 

Un sistema educatiu que potencia l’autoconeixement i la gestió 

emocional de l'alumne i de l’ecosistema educatiu per afavorir la 

salut i equilibrar el desenvolupament emocional amb el de les 

habilitats cognitives. 

 
DIMENSIÓ INTERPERSONAL I SOCIAL 

OBJECTIU 3 

Un sistema educatiu que potencia la dimensió social i relacional des 

de l’ésser, i desenvolupa la consciència col·lectiva i del bé comú. 

 

DIMENSIÓ VERBAL LINGÜÍSTICA 

OBJECTIU 4 

Un sistema educatiu que no sols desenvolupa la dimensió verbal 

lingüística sinó també tots els altres elements no verbals de la 

comunicació, com a mitjà d’expressió personal i font de plaer, i que 

fomenta  el domini de la llengua catalana i promou l’educació 

plurilingüe i intercultural.  

 
DIMENSIÓ LOGICOMATEMÀTICA 

OBJECTIU 5 

Un sistema educatiu que potencia en l'ensenyament l’aprenentatge 

de la matemàtica, la síntesi entre la intel·ligència racional i lògica 

(conceptes i eines matemàtiques) i la intel·ligència emocional (que 

suggereix, intueix i imagina diferents camins i estratègies). 

 
DIMENSIÓ VISUAL ESPACIAL 

OBJECTIU 6 

Un sistema educatiu que fa aflorar la sensibilitat visual espacial a 

través de diferents llenguatges per expressar els afectes i les 

emocions i que ajuda a estar en harmonia, tot fomentant 

l’observació i l’empatia. 
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DIMENSIÓ ARTÍSTICA 

OBJECTIU 7 

Un sistema educatiu que fomenta l’educació artística i faci aflorar la 

sensibilitat artística de l’alumnat des de la vivència i la creativitat, 

com un mitjà per a l’exploració interior i la relació harmònica amb 

els altres i amb l’entorn. 

DIMENSIÓ NATURALISTA I PAISATGISTA 

OBJECTIU 8 

Un sistema educatiu que potencia la consciència ecològica, l'estima 

pel territori i la bellesa de l'entorn natural i els paisatges on vivim, i 

que vinculi aquesta consciència amb l’experiència d’interioritat i 

amb el compromís del respecte. 

 
DIMENSIÓ CORPORAL 

OBJECTIU 9 

Un sistema educatiu que desenvolupa l’autoconsciència corporal i 

l’autoregulació i l’escolta de la saviesa del cos propi i de l’altre, com 

a element clau de les relacions humanes saludables. 

DIMENSIÓ EXISTENCIAL TRANSCENDENT 

OBJECTIU 10 

Un sistema educatiu que desvetlla i acompanya el 

desenvolupament de la interioritat, i que potencia la saviesa que 

ajuda els alumnes a integrar aquesta interioritat en la seva vida, 

conreant una relació profunda amb la dimensió misteriosa i sagrada 

de la realitat, transcendent i immanent alhora. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

Vincular els diferents entorns que conformen la 
xarxa educativa per a una educació sistèmica, 
multidimensional i transdisciplinar 

Idea general 

Els temps que vivim estan marcats per canvis molt accelerats i 

d’una gran complexitat. Avui, tant en l’educació formal com en la 

no formal, conviuen molts contextos culturals, socials i familiars 

molt diversos. Això implica que els professionals de l’educació, tant 

els equips directius, com els docents, o els educadors socials o els 

pedagogs, es veuen abocats a gestionar aquesta riquesa i varietat 

de contextos complexos per poder fer bé la seva tasca. 

 

Situació actual 

Hi ha un sistema centralitzat en la transmissió d'informació i 
coneixements que no té prou en compte la influència dels sistemes 

familiars i del context social i la implicació decisiva que tenen en el 

procés d'aprenentatge de l'alumne. 

 
 
Proposta 

Construcció d’un nou paradigma educatiu, amb una perspectiva 

teòrica i una metodologia que possibiliti als docents veure la 

realitat educativa com un tot interdependent, és dir, com un 

ecosistema format pels sistemes familiars, socials, culturals i 

històrics i que copsi la manera en què aquests vincles conformen la 

base dels processos d'aprenentatge i hi influeixen i repercuteixen.  

Incloure els agents educatius formals i no formals, els escolars i els 

que actuen més enllà dels horaris lectius (esplais, organitzacions 

esportives, musicals, artístiques...) i també dels espais habituals 

(biblioteques, museus, esglésies...). 

Promoure espais de trobada on compartir objectius, oportunitats i 

dificultats que, per la seva naturalesa transversal, superen l'abast 

del sistema educatiu però que l'afecten directament (famílies, 

escoles, xarxa educativa en general). 

Potenciar un sistema que promogui la participació de diferents 

estructures i organitzacions de l'Administració i de la societat, 

compartint una mateixa funció educativa i generant sinergies i 

coresponsabilitats entre el teixit social i els diferents departaments 

de l'Administració. 
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OBJECTIU 1 

Un sistema educatiu que reconeix la importància de la funció 

educativa de la família, que respecta la diversitat de procedències, 

identitats culturals i models de famílies dels alumnes, i que potencia 

l’aliança amb les famílies. 

OBJECTIU 2 

Un sistema educatiu que assumeix la responsabilitat i transformació 

de la nova realitat educativa emergent, que promou espais legals 

flexibles que permeten una diversitat educativa i curricular, amb 

una perspectiva integral i sistèmica. 

OBJECTIU 3 

Un sistema educatiu que potencia uns centres amatents a les noves 

realitats emergents, que s’adapta a les necessitats de les noves 

generacions, amb una visió sistèmica de xarxa que uneix esforços i 

diversitats, i un metabolisme organitzatiu ecològic i sostenible. 

OBJECTIU 4 

Un sistema educatiu que facilita el canvi de paradigma del model 

educatiu a través de la formació del professorat en els àmbits de 

l’autoconeixement personal, les etapes maduratives, les 

competències emocionals i les habilitats artístiques i socials. 

OBJECTIU 5 

Un sistema educatiu que potencia espais de comunicació i 

d’intercanvi social, a escala nacional i internacional, per transmetre i 

practicar els valors socials fonamentals.  

OBJECTIU 6  

Un sistema educatiu que forma els equips dels serveis educatius 

com a orientadors en aquest nou paradigma educatiu i fomenta la 

continuïtat i la coherència educativa entre els centres, la família i 

l’entorn. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 

Promoure un aprenentatge competencial 
amb visió integral i sistèmica (ésser, conèixer, 
conviure i fer) i que respecti les etapes 
evolutives 

 
Idea general 

Les competències mobilitzen els coneixements i organitzen els 

processos d'ensenyament - aprenentatge: per a què ensenyem, què 

ensenyem, quan i com ensenyem, i també per a què, quan i com 

avaluem. 

 

Situació actual 

Freqüentment, l'adquisició de coneixements representa el centre 

de l'acció pedagògica. I consisteix, bàsicament, en una transmissió 

d'informació teòrica, poc experimental i està descontextualitza de 

la relació directa amb la realitat. D’aquesta manera, l'alumne esdevé 

un simple receptor passiu, poc motivat, i no pas protagonista del 

seu aprenentatge.   

 
 

Proposta 

Un model educatiu competencial, que impliqui adquirir noves 

habilitats per construir relacions, assumir nous rols, adaptar-se, 

créixer i reposicionar-se en un món canviant, i que té la capacitat 

per reorganitzar allò que l’alumne ha après per tal que ho 

transfereixi a noves situacions i contextos, amb els llenguatges més 

escaients. 

Un model educatiu que posi l'alumne en el centre de tota l'acció 

educativa. Per tant, un model que no prioritzi l'adquisició de 

coneixements, sinó que concebi l'educació com un tot que inclou, 

de manera personalitzada, tot allò que s’hi relaciona (etapes 

evolutives, programes, horaris, organització dels espais...).  

Un model educatiu competencial que inspiri i orienti les reformes 

educatives, tant en l'elaboració dels programes com en la definició 

de polítiques pedagògiques.   
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APRENDRE A SER 

OBJECTIU 1 
Un model educatiu que potencia la interiorització i l'atenció 

sostinguda, l’autoconeixement i el desenvolupament personal 

(autonomia, autoconcepte, autoestima...) i la dimensió interpersonal 

(empatia i habilitats socials). 

 

APRENDRE A CONÈIXER 

OBJECTIU 2 

Un model educatiu que emfatitza els processos d'aprenentatge, 

amb sentit i significat, per arribar als continguts i les competències, 

d’una manera que desvetlla l’anhel d’aprendre al llarg de tota la 

vida. 

 
APRENDRE A CONVIURE  

OBJECTIU 3 

Un model educatiu que promou i desenvolupa una convivència 

interdependent que potencia el bé comú i que ajuda a adquirir la 

capacitat d’actuar de manera compromesa i responsable amb la 

realitat. 

APRENDRE A FER 

OBJECTIU 4 

Un model educatiu que promou, estimula i acompanya l'activitat 

dels alumnes i els ajuda a adquirir les habilitats i estratègies 

necessàries per respondre de forma adequada en els diferents 

contextos i situacions de la vida quotidiana i que apropi al jove al 

mercat laboral. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 

Formar els alumnes perquè tinguin criteri 
audiovisual, que aprenguin el llenguatge de les 
“pantalles sanes” i a fer un ús responsable de 
totes les eines tecnològiques 

Idea general 

Ensenyar els alumnes a llegir i crear el llenguatge audiovisual de les 

“pantalles”, i ajudar-los a discernir el que veuen i a fer-ne un ús 

responsable, per créixer com a persones actives i responsables, 

amb criteri audiovisual. 

 

Situació actual 

Vivim en una societat envoltada de “pantalles” (televisió, videojocs, 

Internet, cinema, mòbils...), sobresaturada d’informació 

desordenada, que genera “soroll” mediàtic i impactes emocionals 

de tota mena. Lluny de ser un simple entreteniment banal, el 

missatge audiovisual és molt potent, va directament a l'inconscient 

de la persona, i per la velocitat amb què ens arriba no deixa temps 

al raonament i condiciona fins arribar a configurar en gran mesura 

l’imaginari col·lectiu i, per tant, la concepció del món i l’escala de  

valors. Els joves de les noves generacions són nadius digitals, són  

 
 

usuaris de les noves tecnologies des de petits, però els hem 

d’ensenyar a fer-ne un ús responsable i a saber racionalitzar i 

interpretar els mitjans i els llenguatges audiovisuals per saber com 

els afecten. 

 

Proposta 

Les “pantalles” tenen un gran potencial com a transmissores de 

valors i de coneixement, i per tant com a eina pedagògica. Els 

professionals de l’audiovisual n’han de ser conscients i crear 

continguts de qualitat perquè les pantalles no només entretinguin 

sinó que també informin i eduquin responsablement. De la mateixa 

manera, els professionals de l’educació han de ser conscients del 

potencial que tenen les “pantalles” i de les tecnologies de la 

informació i la comunicació per a l’educació en coneixements i en 

valors dels nens, nenes i joves d’avui en dia, i com aquestes 

tecnologies incideixen inevitablement en la seva tasca pedagògica i 

la transformen.  
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OBJECTIU 1 

Un sistema educatiu que desenvolupa l’accés, l’aplicació i la millora 

de les noves tecnologies a les escoles i que potencia les destreses 

en l’ús responsable dels recursos digitals. 

OBJECTIU 2 

Un sistema educatiu que forma en el llenguatge audiovisual, 

ensenya a distingir la qualitat i a discernir entre realitat i ficció, 

opinió i fet, i informació i coneixement, i que desperta l’esperit crític 

en els joves.  

OBJECTIU 3 

Un sistema educatiu que ajuda a prendre consciència de l'impacte 

que tenen les noves tecnologies en les persones i de la seva 

importància com a eina de transformació social, i que promou 

“pantalles sanes” que equilibren el vessant pedagògic (les eines) i el 

social (hàbits sans i d’ús responsable). 

OBJECTIU 4 

Un sistema educatiu que utilitza les noves tecnologies i el 

llenguatge audiovisual en les matèries i activitats en què s’escaigui, 

de manera transversal, potenciant la creativitat la capacitat de 

comunicació. 

OBJECTIU 5 

Un sistema educatiu que potencia l’intercanvi, la participació i el 

treball en xarxa entre centres docents (locals i del món), potenciant 

la capacitat de comunicar i de treballar de forma col·laborativa, de 

la mà de les noves tecnologies i utilitzant les eines de comunicació 

interpersonal.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 

Facilitar l'estructura i l'organització (temps, 
recursos i espais) per tal de fer possible una 
educació integral en tots els àmbits 

Idea general 

Els centres escolars tenen una estructura organitzativa formalment 

establerta, pensada perquè l'organització coordini la seva activitat i 

dugui a terme les tasques necessàries per anar assolint els 

propòsits que té plantejats. La idea d'estructura comporta la d'un 

tot, dividit en parts articulades i ordenades per instàncies 

interrelacionades, per aconseguir els objectius proposats. 

 

Situació actual 

L’organització actual es pot dotar de més recursos i models per 

atendre adequadament la diversitat de l’alumnat tant e el vessant 

acadèmic com en els aspectes emocionals, per ajudar-lo a 

desenvolupar el seu potencial inherent.  

 
Proposta 

L'estructura d'un centre configurarà el caràcter del centre. 

Emparats en l'autonomia que cada centre ha de tenir, podem 

definir una organització i una estructura basades en la col·laboració 

entre professor i alumnes, l'exploració i l’intercanvi, l'esforç i la 

diversitat, amb uns espais i uns temps oberts, integradors i 

responsables, desenvolupant l’esperit crític i el compromís social. 

Una estructura oberta a la realitat exterior de l’entorn on el centre 

escolar està incardinat, que desvetlli actituds i ajudi al 

desenvolupament d’aptituds d'aprenentatge innovadores, creatives 

i autònomes.  



 

 
              103 

OBJECTIU 1 

Un sistema educatiu que desenvolupa programes de formació fora 

de les escoles, amb unes noves estructures i uns horaris més 

flexibles. 

OBJECTIU 2 

Un sistema educatiu que potencia l’autonomia de centre i la seva 

adaptació a la realitat de l’entorn, la qual cosa inclou tots els 

aspectes del seu metabolisme ambiental (energia, aigua, residus, 

materials, aliments, etc.). 

OBJECTIU 3 

Un sistema educatiu amb plans de formació permanent per al 

professorat, els equips directius i els de suport, que potencien la 

construcció de les seves identitats respectives en el nou paradigma 

educatiu. 

OBJECTIU 4 

Un sistema educatiu que potencia unes estructures organitzatives 

de centre flexibles, amb la participació activa de tota la comunitat 

educativa. 

OBJECTIU 5 

Un sistema educatiu amb una inspecció que acompanya de manera 

constructiva als educadors en aquest procés de canvi. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 

Desvetllar i practicar els valors amb coherència  
en totes les àrees d’aprenentatge, comunicació 
i servei mitjançant les accions de pensar, sentir 
i fer 

Idea general 

Els valors construeixen, dinamitzen, normalitzen, dignifiquen i 

orienten el comportament de l’alumne amb si mateix, en la relació 

amb els altres i amb l’entorn. Els valors tenen una gran influència en 

les decisions que tota persona pren i configuren la seva 

personalitat al llarg de la vida. 

 

Situació actual 

L’educació en valors desenvolupa programes formatius bàsicament 

des de l’aprenentatge cognitiu. Els alumnes coneixen el significat 

de la responsabilitat, l'esforç, la tolerància a allò diferent, la 

solidaritat, l’emprenedoria, etc. Ara caldria anar més enllà i 

propiciar-ne la vivència. Els valors han de ser sentits, viscuts com 

una realitat inherent en ells, i així es produirà una veritable 

comprensió i transformació interior ni la seva projecció social en els 

entorns on viuen. 

 

 
 
Proposta 

L’educació en valors implica: 

Integrar i vincular tres nivells essencials: cap (ment), cor 

(sentiment) i cos (acció). 

Considerar que la vivència dels valors és en l’interior de la persona i, 

per tant, que cal fer un acompanyament de l’alumne perquè pugui 

desvetllar-los, viure’ls i aplicar-los.  

Conèixer-se a si mateix i conèixer l’entorn i potenciar el coratge i la 

determinació per transformar i crear una nova societat, més justa i 

solidària. 

Tenir en compte la diversitat (sense fer diferències de gènere o de 

cap altre tipus), de tal manera que aquesta visió ocupi un lloc 

primordial, atès que tothom s’ha de sentir inclòs i acollit i, des 

d'aquesta pertinença, compromès. 

Potenciar el bé comú i els valors referits a l’aprenentatge/servei. 

Cercar la millora de la realitat, potenciant el fet de saber prendre 

decisions i de col·laborar des de la cooperació. D’aquí neix l’esperit 

d'emprenedoria. 



 

 
              105 

Cal  dir que tots els valors que explicitem a continuació poden 

semblar simplement valors intrínsecs o  finalistes i aquest és el risc 

que podem córrer si no cuidem els valors instrumentals, com són 

l'esforç, l’autoresponsabilitat, el compromís, la participació, 

l'abnegació, l'acceptació del límit, la feina ben feta, la disciplina, 

l’eficiència, entesa com la capacitat de desenvolupar amb diligència 

les pròpies tasques o l’eficàcia, que implica la capacitat de 

respondre amb agilitat a les demandes dels altres. 

Aquests valors no solament han d’estar en coherència amb els 

valors proposats, sinó que s'han de promoure com a  instruments 

que faciliten la consecució final de les coses; és a dir, calen la 

constància, la feina ben feta, la coherència i la continuïtat temporal 

encara que la utilitat no sigui percebuda immediatament. No hi ha 

d'haver discontinuïtat entre uns valors i els altres, com no hi ha 

drets sense deures, ni un bon funcionament quotidià sense 

l'adquisició dels hàbits de disciplina, d'estudi, d'organització, 

L'educació en valors instrumentals permeten fer el que cal fer en el 

dia a dia. I alhora, els valors finalistes i intrínsecs donen plenitud i 

sentit a les nostres vides. 

L’educació en valors instrumentals (feina ben feta, disciplina, 

constància...) és, avui, si més no tan important com l’educació en 

valors finalistes ( solidaritat, tolerància, respecte al diferent...). 

Tots els projectes educatius, els currículums i l’àmbit de la vida 

escolar haurien d’estar impregnats d’aquests valors. 
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OBJECTIU 1 

Un sistema educatiu que: 

 

-  ajuda a reconèixer la singularitat pròpia de cada alumne 

(caràcter, temperament i personalitat) per potenciar la capacitat 

de ser lliure i coresponsable en les pròpies opcions de vida. 

- conrea la veritable saviesa (coneixement i amor) potenciant 

ments obertes, esperit crític, atenció plena i coherència. 

-  ajuda a actuar amb autenticitat, treballant el reconeixement i el 

desenvolupament  de les capacitats, els talents i les 

potencialitats pròpies, portadores de confiança, coratge i 

esperit emprenedor. 

-  afavoreix la voluntat (aspiració de l’ésser), des d’una tria 

conscient i lliure, que ajuda a créixer amb capacitat de superació 

davant dels reptes i els conflictes i que fomenta la resiliència, 

l’esperit de superació i l’emprenedoria.  

-  ensenya a ser autònom des del coneixement personal i des de la 

capacitat per veure l’altre, de manera que desplegui actituds de 

solidaritat i cooperació. 

-  desenvolupa la relació entre els dos hemisferis del cervell (lògic i 

emocional), de manera que afavoreix la creativitat, la intuïció i la 

presa de decisions (assertivitat) en tots els àmbits. 

-  desenvolupa l’esperit crític, accepta la realitat complexa i 

diversa, i ensenya la inclusió de la diferència com a generadora  

 
 

 

 de respecte, acceptació, pau i cohesió social, per transformar-se 

un mateix i transformar la realitat amb responsabilitat. 

-  potencia la percepció conscient (capacitat de rebre de manera 

oberta) i obra la sensibilitat que permet tocar l’ànima de les 

coses i dóna coherència i sentit a l’acció. 

-  s’implica en la millora de l’entorn, partint de les necessitats reals 

de la comunitat, tot fomentant el respecte, l’empatia i el 

compromís. 

-  acompanya els alumnes en el procés d’adquirir una nova 

percepció de si mateixos i dels altres, la de la seva bondat 

inherent. 

-   ajuda a desvetllar els sentiments propis de generositat, empatia 

i   compassió, valors que desenvolupen una mirada bondadosa 

vers els altres i el món. 

-  potencia “l’esforç desitjat”, tot vinculant-lo a un objectiu valuós, 

de tal manera que permet acceptar-lo no pas com a sacrifici sinó 

com a territori necessari per transitar-hi un temps, amb 

paciència, constància, perseverança, dedicació i amor. 

- potencia el coratge i la valentia per no recular davant de les 

inevitables dificultats o frustracions que la vida ofereix
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MISSIÓ, LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS 

Educació Artística 
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 “Cap escola no gosaria eliminar del seu currículum l’estudi de la llengua, les matemàtiques o la 
història; l’estudi de la música, que comprèn tants aspectes de tots aquests camps i fins i tot 

pot contribuir a comprendre’ls millor, tot sovint en desapareix completament.” 

DANIEL BARENBOIM 

 

“Deslligar l’art de l’experiència humana, de la vida, de l’experiència individual de cada 
alumne, és renunciar al més interessant del seu potencial educatiu.” 

“L’art és una bona eina per ensenyar a mirar amb creativitat i intel·ligència, per 
ensenyar a sentir i pensar, a valorar, a fer preguntes, a mirar d’entendre el món... 

Entenem que l’ensenyament artístic no es pot confondre amb fer treballs manuals, ni 
tampoc amb l’estudi d’un repertori d’obres i estils artístics desvinculant-los de la vida 

dels qui els feien i miraven. Per a nosaltres ensenyar art és proposar-lo com una 
vivència, i no com una simple informació.”  

F. GONZÁLEZ CLAVERIA 
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MISSIÓ 

Promoure una educació artística per a tothom, 
duta a terme per educadors amb una formació més completa, en què 

l’art sigui concebut com un agent primordial i de qualitat 
 en la formació integral de les persones.
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Idea general 

L’educació artística té com a objectiu la formació i el conreu de la 

sensibilitat, de la creativitat i de la cultura artística a través d’uns 

aprenentatges i del desenvolupament d’uns continguts bàsics. 

Aquests tres camps es troben estretament lligats.  

Quan parlem de formació de la sensibilitat ens referim al conreu i a 

l’estímul d’una sèrie de capacitats relacionades amb l’experiència 

de l’art, que ens permeten tenir criteri i apreciar, percebre, 

entendre, interpretar o gaudir les obres d’art. La formació de la 

sensibilitat constitueix la base, la llavor inicial de tota educació 

artística. 

Quan parlem del conreu de la creativitat, ens referim a la formació 

artística pròpiament dita, a l’estímul i al conreu de la creativitat i de 

la capacitat interpretativa de l’alumne. Aquesta capacitat és a 

l’abast de tothom. 

Que tothom pugui ser creatiu no vol dir que tothom tingui les 

qualitats necessàries per ser un bon músic, actor, ballarí, artista, 

dissenyador gràfic, publicista... L’educador artístic, a més de ser 

conscient que està formant futurs artistes, sap que està formant 

futurs espectadors, lectors, públic, visitants de museus, persones 

per a les quals l’art formarà part de la seva vida d’una manera 

important, amb independència de si acaben tenint una professió  

 

 

vinculada amb el món artístic, o no. El seu propòsit va més enllà:  

ajudar a desenvolupar una societat més completa. 

Situació actual 

Veiem que l’educació artística pot incrementar la seva presència en 

el nostre sistema educatiu, tant en l’ensenyament obligatori com en 

la formació dels futurs docents. Necessitem professors ben formats 

i motivats per a assumir aquesta responsabilitat. L’educació 

artística té una repercussió positiva i aporta molts beneficis a totes 

les àrees de l’ensenyament. Potenciar la capacitat artística i la 

creativitat dels infants segueix sent un gran repte per la comunitat 

educativa. 

 

Proposta 

Adaptar-ne els continguts i la manera d’ensenyar aquesta matèria 

al moment maduratiu de l’alumne, i ajudar a l’infant a familiaritzar-

se amb la cultura artística des de ben aviat. S’hauria de treballar per 

ensenyar la història de la música, de la literatura i de l’art acostant 

l’alumne a una visió més comprensiva i vivencial del fet artístic, 

explicant les relacions entre les diverses arts en els seus respectius 

contextos culturals. Dit d’una altra manera, relacionant les arts amb 

la vida d’altres temps i amb la nostra, i ajudant a establir, a través 

de l’art, una connexió viva amb el passat. 
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L’educació artística implica, així doncs, atendre aquesta globalitat 

que conformen sensibilitat, creativitat i cultura. 

La millora qualitativa del nostre ensenyament és la meta que volem 

assolir. L’educació artística pot ajudar a fer que esdevingui una 

realitat. L’educació artística és necessària per fer una societat més 

creativa, lliure i responsable; en definitiva, per assolir els nous 

reptes que se’ns presenten. 
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Facilitar les condicions 
 necessàries per a l’expressió 

artística en el dia a dia, dins i fora 
de l’aula, amb estructures i 
metodologies més idònies. 

Promoure l’activitat artística com 
a eina de creació, emprenedoria, 

innovació, transformació, 
cooperació, benestar social 

 i salut. 

Fomentar l’educació artística com 
un mitjà més del sistema educatiu 
d’exploració interior, d’expressió 

personal, de coneixement del món 
i de relació amb els altres. 

Facilitar la formació dels educadors 
per detectar, atendre i acompanyar 

el desenvolupament de les 
competències artístiques  

de tothom. 

 

Promoure una educació 
 artística per a tothom, duta a terme 

per educadors amb una formació més 
completa, en què l’art 

 sigui concebut com un agent 
primordial i de qualitat en la 

 formació integral de les persones. 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES EDUCACIÓ ARTÍSTICA 

1. Fomentar l’educació artística com un mitjà més del sistema educatiu d’exploració interior, 
d’expressió personal, de coneixement del món i de relació amb els altres 

2. Facilitar la formació dels educadors per detectar, atendre i acompanyar 
 el desenvolupament de les competències artístiques de tothom 

3. Promoure l’activitat artística com a eina de creació, emprenedoria, innovació, transformació, 
cooperació, benestar social i salut 

4. Facilitar les condicions necessàries per a l’expressió artística en el dia a dia,  
dins i fora de l’aula, amb estructures i metodologies més idònies
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 

Fomentar l’educació artística com un mitjà més 
del sistema educatiu d’exploració interior, 
d’expressió personal, de coneixement del món, 
i de relació amb els altres 

Situació actual 

Vivim en una societat que no té prou presents els beneficis que 

l’educació artística pot aportar a l’individu i a la societat, com a eina 

educadora en els valors del respecte, el treball en equip i l’equilibri 

emocional. 

 

Proposta 

Avançar cap a un sistema social en què l’art sigui reconegut com 

una dimensió útil per a la realització personal, la comunicació 

interpersonal, la cohesió social, la transcendència, l’espiritualitat, la 

saviesa, el coneixement i la consciència de l’ésser. L’art és una eina 

de caràcter holístic, que engloba i concep l’ésser humà com la 

unicitat de la ment, el cos emocional, el cos físic i l’esperit. 
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OBJECTIU 1  

Un sistema educatiu que desenvolupa les competències i 

l’excel·lència artístiques i creatives dels docents i alumnes.  

OBJECTIU 2 

Un sistema educatiu que ajuda a descobrir i experimentar les 

emocions estètiques a través de la vivència i la pràctica artístiques. 

OBJECTIU 3 

Un sistema educatiu que ajuda a assolir, mitjançant la pràctica 

artística i el diàleg amb l’art, com una eina més, l’autoconeixement, 

l’observació i l’escolta de la pròpia interioritat per tal de poder-la 

comprendre, expressar i comunicar. 

OBJECTIU 4 

Un sistema educatiu que, a través de l’art, fomenta la connexió 

entre el món sensorial i el racional. 

OBJECTIU 5 

Un sistema educatiu la metodologia del qual inclou el silenci, la 

meditació / reflexió corporal o no-acció, l'escolta d'un mateix, de 

l'entorn i del col·lectiu per afavorir l'aprenentatge, la salut individual 

i col·lectiva, la creativitat i el respecte.  

OBJECTIU 6 

Un sistema educatiu que promou el desenvolupament del criteri 

artístic a partir del conreu de l’activitat artística. 

OBJECTIU 7 

Un sistema educatiu que fomenta la confiança, la curiositat, l’alegria 

i la motivació, també mitjançant l’expressió artística. 

OBJECTIU 8 

Un sistema educatiu que afavoreix les experiències artístiques en la 

comunitat, per a la comunitat i amb la comunitat, amb el 

convenciment de que amb aquestes experiències s’assoleixen 

valors saludables. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

Facilitar la formació dels educadors 
per detectar, atendre i acompanyar el 
desenvolupament de les competències 
artístiques de tothom 

Situació actual 

S’està prenent consciència del potencial que té l’art com a eina 

educativa i component bàsic d'una educació integral que permeti a 

l'individu desenvolupar-se amb plenitud. 

Si la societat actual desenvolupés molt més el criteri artístic, 

participaria i gaudiria plenament de les arts i els beneficis que això 

comporta. 

 

Proposta 

Promoure una societat en que tothom tingui dret a rebre educació 

artística per poder gaudir i valorar qualsevol manifestació d’art, de 

manera que, qui ho desitgi, pugui accedir a la professionalització de 

l’art. El benefici social que això suposa és l’augment del nivell 

cultural del país, i l’assoliment de l’excel·lència dels seus artistes. 

 

 

Per assolir aquest objectiu cal promoure l’educació artística en tres 

vessants: 

1.  La formació dels artistes 

2.  La formació artística per a la societat en general  

3.  La formació artística com a eina pedagògica que permet 

millorar l’ensenyament i l’aprenentatge de les competències 

bàsiques relacionades amb el desenvolupament estètic, la 

creativitat, les emocions, el pensament crític i de reflexió, en 

tots els àmbits educatius.  
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OBJECTIU 1 

Un sistema educatiu que defineix el perfil dels educadors artístics 

tenint en compte tres aspectes principals: la formació artística, la 

formació pedagògica holística i el procés d’autoconeixement. 

OBJECTIU 2 

Un sistema educatiu que valora a més del resultat l’experiència 

artística des del procés. 

OBJECTIU 3 

Una educació formal que inclou la presència de l’artista amb  

competència educativa. 

OBJECTIU 4 

Un sistema educatiu que defineix, estructura i impulsa la futura 

formació dels educadors artístics. 

OBJECTIU 5 

Un sistema educatiu que vetlla perquè els especialistes de les 

matèries artístiques dels ensenyaments generals tinguin una sòlida 

formació artística i pedagògica, impartida a les facultats de 

formació del professorat. 

OBJECTIU 6 

Una educació infantil, primària i secundària que assegura 

l’existència dels ensenyaments artístics i que són impartits per 

professorat qualificat. 

OBJECTIU 7 

Un sistema educatiu que fomenta les matèries artístiques en la 

formació dels futurs educadors, i que promou la seva integració en 

les metodologies i els procediments educatius. 

OBJECTIU 8 

Una educació secundària, tant general com artística, que detecta  i 

fomenta la vocació pedagògica dels alumnes susceptibles 

d’esdevenir futurs formadors. 

OBJECTIU 9 

Un sistema educatiu que afavoreix la formació contínua de tot el 

professorat. 

OBJECTIU 10 

Un sistema educatiu que adequa el tipus d’aprenentatge artístic al 

moment maduratiu de l’alumne, atenent a les capacitats i 

l’experiència de cadascú i, incorporant progressivament tècniques i 

procediments adients. 
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OBJECTIU 11 

Un sistema educatiu que sensibilitza les famílies, com a agents 

educatius, de la importància que té l’educació artística dels seus 

fills i filles per acompanyar i recolzar la seva formació integral. 

OBJECTIU 12 

Una societat conscient i compromesa en el foment de l’educació 

artística per a tothom. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 

Promoure l’activitat artística com a eina de 
creació, emprenedoria, innovació, 
transformació, cooperació, benestar social i 
salut 

Situació actual 

La societat actual està demanant persones que, a més d’estar 

preparades i especialitzades, siguin creatives i capaces d’afrontar 

nous reptes, per això cal promoure el potencial inherent a la 

formació artística en aquest sentit, alhora aprofitar els seus valors 

terapèutics, identitaris, de cohesió i d’inclusió social. 

 

Proposta 

Fer de la pràctica artística una eina valuosa per a donar resposta a 

la demanda social existent, aprofitant-ne el seu potencial per 

desenvolupar una societat més equilibrada, més sana i amb un 

major grau de benestar. 
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OBJECTIU 1 

Una societat que referma i consolida la funció social de l’educació 

artística en els àmbits educatiu, cultural, social, sanitari, empresarial 

i de la comunicació, per enfortir la capacitat de creació i innovació 

de la societat en pro del seu desenvolupament integral.  

OBJECTIU 2 

Una societat conscient dels efectes emocionals de les experiències 

artístiques, capaç d’aprofitar-ne tots els beneficis. 

OBJECTIU 3 

Una societat i un sistema sanitari que millora la salut i el benestar 

de les persones, en els diferents estadis de prevenció, diagnòstic i 

teràpia, mitjançant disciplines artístiques tals com artteràpia, 

risoteràpia, musicoteràpia, dansateràpia, clownteràpia, etc. 

OBJECTIU 4 

Una societat que potencia l’activitat artística per fomentar la 

inclusió social de nens i nenes amb necessitats educatives 

especials, adolescents vulnerables, residents en centres de reclusió, 

geriàtrics, hospitals psiquiàtrics, etc. 

OBJECTIU 5 

Una societat que valora i promou l’educació artística com un tret 

identitari i del seu patrimoni cultural.    

OBJECTIU 6 

Una societat que aprofita la representativitat cultural de les 

manifestacions artístiques per afavorir el diàleg intercultural i 

contribueixi així a la millora de la cohesió social. 

OBJECTIU 7 

Una societat que potencia l’educació artística com una eina 

necessària per desenvolupar la capacitat d’innovació i creixement 

en l’economia del coneixement. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 

Facilitar les condicions necessàries per a 
l’expressió artística en el dia a dia, dins i fora de 
l’aula, amb estructures i metodologies més 
idònies 

Situació actual 

Ens trobem en una situació en què l’educació artística podria 

incrementar la seva presència des del punt de vista curricular en 

tots els nivells de l'educació: Infantil, primària, secundària i 

universitària. La pràctica i l'educació artística hauria d’anar més 

enllà de les activitats puntuals tant privades com públiques. El 

treball en xarxa entre centres educatius i plataformes culturals 

esdevé una oportunitat. Es poden establir més connexions i 

propostes conjuntes per a projectes en comú aprofitant les 

sinergies i els potencials de cada estructura. 

 

Proposta 

Replantejar els currículums educatius generals per dedicar a les 

matèries artístiques més temps i espais adequats per 

desenvolupar-se, sensibilitzant les institucions perquè fomentin  

 

 
 

 

l’educació artística per a tothom, eliminant prejudicis, jerarquies i 

inèrcies. 

 

La inclusió de l'art d’una manera transversal en totes les altres línies 

curriculars de l'educació és beneficiosa i necessària. 

Els espais educatius han de garantir i fomentar la llibertat, la 

igualtat, el treball positiu des de l'amor, la qualitat, la participació i 

la responsabilitat per educar de manera idònia en les arts i amb les 

arts, per tal d’ajudar a assolir la capacitat d'autogestió de l'alumne. 
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OBJECTIU 1 

Un sistema educatiu que té en compte les necessitats específiques 

de l’educació artística de qualitat pel que fa als espais, els temps, 

les infraestructures i el finançament. 

OBJECTIU 2 

Un sistema educatiu que flexibilitza el currículum que ha de seguir 

cada alumne, d’acord amb criteris de motivació i de competències 

intrínsecs de la persona. 

OBJECTIU 3 

Un sistema educatiu que dota els estudis superiors artístics de rang 

universitari i que valora en la mateixa mesura els estudis artístics no 

reglats, els que s’han cursat en altres països i els resultants de la 

recerca artística, sempre que sigui en una formació equivalent. 

OBJECTIU 4 

Un sistema educatiu que fomenta i integra en la formació espais de 

debat i de reflexió crítica perquè cada persona desenvolupi el seu  

propi criteri artístic. 

OBJECTIU 5 

Una societat que propicia relacions actives de comunicació i 

col·laboració entre els entorns educatius formals i no formals, 

les institucions culturals i la societat civil en general, i que inclou 

activitats de formació artística en les seves iniciatives. 

OBJECTIU 6 

Una societat que permet la llibertat d’expressió artística en els 

espais públics, polivalents, educatius i expositius, i també en 

contacte amb la natura. 

OBJECTIU 7 

Un sistema educatiu que fomenta la recerca científica sobre 

l’educació artística. 

OBJECTIU 8 

Un sistema educatiu que propicia l’educació artística en tots els 

nivells, establint organitzacions, espais, temps, i una estructura 

curricular adequada. 

OBJECTIU 9 

Un sistema educatiu que té uns filtres d’accés adients a la formació 

i a la docència artístiques. 

OBJECTIU 10 

Una societat que supera els estereotips i prejudicis lligats a 

determinats perfils artístics. 

OBJECTIU 11 

Un sistema educatiu que promou sinèrgies i facilita els intercanvis 

entre professionals de diferents centres educatius artístics. 
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MISSIÓ, LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS 

Educació Universitària 
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“Entre l’estímul i la resposta hi ha un espai, 

i en aquest espai hi ha la nostra llibertat i 

el poder de triar la resposta." 

VICTOR FRANKL 
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MISSIÓ 

Aconseguir una universitat en la qual la creació i la transmissió 
del saber responguin eficaçment a les necessitats socials, que 

aposti per processos formatius que permetin el 
desenvolupament integral de la persona, en valors, foment del 

pensament lliure, crític i ètic, en igualtat d’oportunitats i equitat, 
que estigui compromesa amb la innovació, que tingui 

reconeixement internacional i respongui a uns alts estàndards.
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 Idea general 

La universitat és una institució polièdrica que inclou, principalment, 

la formació, la recerca i la difusió del saber. La seva missió, o raó de 

ser, es troba vinculada amb la millora de la societat i de les 

persones en el sentit més profund del terme. 

 

Situació actual 

Després d’assumir canvis importants per tal d’adequar el sistema 

universitari català a l’Espai Europeu d’Educació Superior, les 

nostres universitats han iniciat un procés d’anàlisi dels seus 

processos organitzatius i acadèmics en termes de qualitat, 

eficiència i internacionalització. Les noves exigències socials, un 

entorn molt més competitiu i la demanda d’una major contribució 

al desenvolupament econòmic i social comporten que la universitat 

hagi de desenvolupar un paper de lideratge en la societat del 

coneixement amb el repte de fer possible i compatibles la funció 

social de la universitat pública i l’excel·lència necessària en la 

docència i en la recerca. 

És necessari obrir un espai de reflexió sobre quin és el paper de la 

universitat com a motor de transformació d’una societat, de totes i 

cadascuna de les persones que en formen part i del conjunt de 

processos a través dels quals desenvolupa la seva missió.  

 

Proposta 

Obrir un espai de reflexió en el conjunt del sistema universitari de 

Catalunya per tal de pensar en la universitat del futur, en l’evolució 

que voldríem que tingués el nostre sistema universitari, en el paper 

que hi haurien de tenir els diferents col·lectius que en formen part i 

les relacions que haurien de mantenir entre ells. Perquè entenem 

que són les persones que en formen part les que han de 

protagonitzar-ne l’activitat fonamental -de creació i transmissió de 

saber- en la seva dimensió de motor d’una societat en 

transformació, en la seva organització, els processos i la presa de 

decisions, i en el seu paper de formació integral, a través del 

pensament crític i ètic.  
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Desenvolupar una nova relació  
comunitat social - comunitat 

universitària. 

Potenciar els plans d’estudi 
universitaris com a guia 

acadèmica d’aprenentatge 
professional i personal. 

Incentivar la veritable funció del 
personal docent i investigador 

universitari com a referent 
acadèmic i humà. 

Democratitzar i 
humanitzar 

la política universitària. 

Apostar per la formació integral dels 
estudiants universitaris. 

Valorar i visibilitzar el personal 
d’administració i serveis. 

 Aconseguir una universitat  
en la qual la creació i la 
transmissió del saber 

responguin eficaçment a les 
necessitats socials, que aposti 
per processos formatius que 

permetin el desenvolupament 
integral de la persona, en valors, 

foment del pensament lliure, 
crític i ètic, en igualtat 

d’oportunitats i equitat, que 
estigui compromesa amb la 

innovació, que tingui 
reconeixement internacional i 

respongui a uns  
alts estàndards. 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA 
 

1. Desenvolupar una nova relació comunitat social-comunitat universitària 

2. Democratitzar i humanitzar la política universitària 

3. Apostar per la formació integral dels estudiants universitaris 

4. Incentivar la veritable funció del personal docent i investigador universitari 
 com a referent acadèmic i humà 

5. Potenciar els plans d’estudi universitaris com a guia acadèmica d’aprenentatge  
professional i personal 

6. Valorar i visibilitzar el personal d’administració i serveis
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 

Desenvolupar una nova relació comunitat 
social-comunitat universitària 

Idea general 

Es vol configurar una relació més intensa entre la societat i la 

comunitat universitària, que permeti que la societat conegui i valori 

millor el paper de la universitat, i que la universitat comuniqui millor 

quina és la seva missió i què aporta a la Catalunya del segle XXI. 

 

Situació actual 

La relació actual entre la societat i la comunitat universitària es 

concep principalment al voltant de la creació i transmissió de 

coneixement, complementada amb aspectes de projecció social, 

que cal seguir reforçar amb una visió ètica i humanística del seu 

compromís amb la societat. 

 

 

 
Proposta 

La societat ha de percebre la universitat no sols com una comunitat 

de persones que crea i transmet coneixement, sinó que configura 

un referent moral i ètic, un espai en el qual es comparteixen, a més, 

una sèrie de valors. Perquè la formació, la recerca i la difusió del 

coneixement també poden ser concebudes en termes 

d’optimització humana i social. La comunitat universitària, per la 

seva banda, ha de saber que el seu objecte i objectiu, és la 

comunitat social, en totes les seves dimensions. 

Cal continuar fent un esforç de més connexió entre ambdues per 

donar resposta a les necessitats i aspiracions de la societat. La 

participació de la societat en el govern de la universitat s’hauria de 

reorientar i fer més visible, i s’hauria de reconèixer un paper més 

intens a la participació social perquè s’instal·li un diàleg permanent 

entre la societat i la universitat. 
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OBJECTIU 1 

Una universitat conscient, amb una visió reforçada que permet 

l’aflorament de la seva missió moral i ètica, entenent que la moral 

és allò que es viu, i la ètica, allò que es pensa sobre la moral 

viscuda. 

OBJECTIU 2 

Una universitat que disposa de mecanismes mitjançant els quals la 

comunitat social pot demanar-li objectius i accions de naturalesa 

moral i ètica. 

OBJECTIU 3 

Una comunitat universitària que disposa de mecanismes per 

informar a la comunitat social sobre diferents qüestions d’ordre 

moral i ètic. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

Democratitzar i humanitzar la política 
universitària 

Idea general 

Es vol incidir en l’atenció, el respecte i la cura cap a les persones 

que conformen tota la comunitat universitària, i traslladar aquestes 

actituds i fer-les visibles en el funcionament de la institució, com a 

comunitat democràtica, moral i ètica. 

 

Situació actual 

La política universitària es troba cada cop més orientada a 

l’assoliment d’objectius d’eficiència i qualitat, i no tots estan alineats 

amb el bé comú. Aquests objectius poden veure’s amenaçats per 

un context que a vegades suggereix uns patrons organitzatius 

despersonalitzats, o provoquen una càrrega burocràtica que 

absorbeix els recursos i l’energia que haurien de dedicar-se a les 

funcions pròpies de la universitat. 

 

 
 
Proposta 

Democratitzar i humanitzar la política universitària a través de la 

col·laboració i confiança personal, sense que això vagi en detriment 

de la qualitat i el rigor que li són propis. Això comporta estar oberts 

a revisar els processos, així com els criteris que els sustenten, com 

ara el disseny de l’estructura organitzativa que ha de ser capaç de 

combinar l’enfortiment del lideratge acadèmic, la implicació de la 

comunitat universitària en els processos de presa de decisions i la 

capacitat d’incorporar amb més intensitat les necessitats i 

demandes de la societat. Aquesta nova tendència aposta per una 

política que fomenti la participació compartida i relacional, que 

defensi la transparència, que fomenti el lideratge compartit, que 

marqui unes fites ètiques i morals, i que honori la missió de la 

universitat catalana del segle XXI, com a comunitat de persones 

que fan una tasca social i humana de primer ordre. 
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OBJECTIU 1 

Una política universitària amb unes línies que incorporen criteris 

ètics i morals, que faciliten l’optimització multidimensional de totes 

les persones. 

OBJECTIU 2 

Una política universitària que millora sense perdre de vista el 

coneixement i el contrast que poden aportar les experiències 

d’altres realitats universitàries. 

OBJECTIU 3 

Una política universitària que estableix noves maneres de treballar 

amb l’Administració i el món de les organitzacions empresarials, 

que estiguin inspirades en criteris de caire ètic i moral. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 

Apostar per la formació integral dels 
estudiants universitaris 

Idea general 

Es vol impulsar una visió integradora de la formació dels estudiants 

universitaris, que faci possible la complementarietat de vocació i 

professió, convençuts que això beneficiarà la formació universitària. 

 

Situació actual 

Els estudiants accedeixen a la universitat motivats tant per la 

satisfacció intel·lectual derivada dels continguts dels estudis, com 

per la pròpia projecció professional. La qüestió personal, moral, 

ètica i cultural pot quedar en un segon terme si no es reforcen les 

dimensions de projecte personal i de visió crítica i compromesa 

amb la societat.  

 
 

 
 
 

 
 

Proposta 

Tot i que la decisió darrera en l’elecció de la formació és personal, 

cal que la institució universitària tingui cura que el component 

vocacional i professional siguin complementaris per tal 

d’aconseguir la màxima implicació de l’estudiantat, que redundi en 

l’excel·lència professional i personal. 
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OBJECTIU 1 

Una universitat que desenvolupa i acompanya un perfil 

d’estudiantat universitari que permet potenciar la seva integritat 

personal i professional, així com la seva vessant vocacional. 

OBJECTIU 2 

Una comunitat universitària que promou una nova configuració del 

paper dels estudiants al seu si, mitjançant criteris que en facilitin la 

participació, la implicació i el compromís. 

OBJECTIU 3 

Una comunitat social -especialment els estudiants- conscient que la 

universitat és un lloc on s’assoleix la integritat humana, a més de les 

competències acadèmiques i professionals. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 

Incentivar la veritable funció del personal 
docent i investigador universitari com a 
referent acadèmic i humà 

Idea general 

Es vol reflexionar al voltant del paper del professorat universitari, 

que transcendeix el fet de ser un transmissor d’uns coneixements 

especialitzats. Aquest fet redundarà no només en el seu treball 

personal, sinó en la seva relació amb els estudiants, els continguts 

acadèmics, la pràctica docent, la recerca, i, per tant, en la 

comunitat universitària en general. 

 

Situació actual 

El professorat universitari d’avui es veu implicat en unes exigències 

diàries que li demanen més dedicació. Destaquen les següents: 

reconfigurar el seu model docent, ara més actiu i personalitzat; 

complir amb els actuals criteris d’acreditació acadèmica, molt 

orientats a la recerca i la publicació de treballs d’impacte; formar-se 

en aspectes pedagògics i epistemològics propis de la seva àrea de 

coneixement; participar, directament o indirecta, en equips de  

 
 

 

 

gestió; respondre a tasques burocràtiques que estan augmentat 

exponencialment, etc. 

 

Proposta 

Tot i aprofitant el relleu generacional que es produirà en els 

propers 10 anys, en el decurs dels quals un terç del professorat 

permanent de les universitats es jubilarà, caldria incentivar aquesta 

dimensió del professorat universitari com a referent acadèmic i 

humà. El professorat universitari del segle XXI hauria de ser un 

investigador i docent (a més de gestor) expert, capaç d’imprimir un 

caràcter ètic a les seves tasques. 
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OBJECTIU 1 

Una universitat que construeix un perfil del professorat universitari 

perquè esdevingui no sols  un referent acadèmic sinó també humà 

per a l’estudiant.  

OBJECTIU 2 

Una universitat que estimula el professorat perquè prengui 

consciència de les implicacions ètiques i morals de la seva tasca 

investigadora i docent o de gestió. 

OBJECTIU 3 

Una política universitària que reconeix el perfil del professorat com 

a referent acadèmic i humà.  

OBJECTIU 4 

Una universitat que ofereix formació permanent sobre qüestions 

ètiques i morals des de diversos punts de vista, a partir d’una 

perspectiva interdisciplinària, filosòfica, pedagògica, sociològica, 

psicològica, etc. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 

Potenciar els plans d’estudi universitaris com a 
guia acadèmica d’aprenentatge professional i 
personal 

Idea general 

Es volen fomentar uns plans d’estudis universitaris que tinguin un 

enfocament que respecti la naturalesa de la formació universitària i 

que responguin a les exigències professionals, socials i personals 

d’avui dia. Dit d’una altra manera, es pretén fomentar que els plans 

d’estudis aprofundeixin en el concepte d’educació superior en el 

sentit més ampli i profund del terme. 

 

Situació actual 

Ara per ara, els plans d’estudis universitaris són el resultat de la 

suma de molts factors: de les contingències socials, les exigències 

normatives, l’evolució econòmica i la necessitat de redefinir i 

adaptar el mapa d’oferta de graus. Malgrat tots els mecanismes de 

control ex-ante (verificacions), seguiment, acreditació, etc., de les 

administracions públiques, cal mantenir una tensió crítica per evitar  

que els plans d’estudis acabin responent a exigències formals en  
 

 
 

detriment de la seva coherència interna i de la seva adequació a les 

finalitats últimes del procés formatiu. 

 

Nova tendència proposada 

Es vol que els plans d’estudis universitaris tinguin un sentit de 

continuïtat. Els estudiants universitaris han de sentir que és un camí 

a recórrer, que tot està connectat, que tot té sentit, que no hi ha 

continguts importants que es deixen de treballar, ni continguts que 

es repeteixen. D’altra banda, es planteja que la universitat catalana 

deixi espai a coneixements generals que obren la ment, que es 

treballin els grans temes culturals, científics i filosòfics que 

permeten contemplar el món i comprendre’l amb més profunditat. 

També es vol recuperar el treball sobre la formació moral dels 

estudiants i els principis ètics d’una societat justa i equitativa. 
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OBJECTIU 1 

Una universitat que potencia un disseny de plans d’estudis que 

inclou la transversalitat de les competències ètiques, mitjançant el 

treball en equips docents. 

OBJECTIU 2 

Una universitat que dissenya programes interfacultatius sobre els 

valors i les qüestions ètiques del nostre temps. 

OBJECTIU 3 

Una universitat que vetlla perquè l‘autonomia del professorat 

universitari potencia la posada en marxa d’un pla d’estudis, amb 

uns continguts compartits i consensuats. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 

Valorar i visibilitzar el personal d’administració 
i serveis 

Idea general 

Es vol aconseguir la plena implicació del personal d’administració i 

serveis en l’activitat universitària. Aquest col·lectiu conforma un 

grup important de persones a les nostres universitats, no només 

pel seu nombre, sinó per les diferents tasques que realitza i per 

l’estabilitat que aporta a la universitat.  

 

Situació actual 

El personal d’administració i serveis està al servei de la comunitat 

universitària, fonamentalment en tasques d’administració, de gestió 

i de suport a la recerca. Cal posar en valor adequadament la seva 

complementarietat amb el personal acadèmic i amb l’estudiantat, 

reconèixer que la seva integració i la seva expertesa beneficia la 

qualitat de la vida acadèmica i universitària.  

 

 
 
Proposta 

Treballar per professionalització i implicació més grans del personal 

d’administració i serveis. El seu coneixement sobre el funcionament 

de la dinàmica universitària és profund i atorga cultura 

organitzativa i continuïtat a la institució. El seu treball conjunt amb 

els acadèmics pot ser d’una gran vàlua. El personal d’administració 

i serveis ha de sentir que forma part de la universitat i del seu 

funcionament. 
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OBJECTIU 1 

Una universitat que valora el personal d’administració i serveis com 

a que persones que formen part de la universitat, més enllà de les 

tasques administratives o de gestió concretes que duen a terme. 

OBJECTIU 2 

Una universitat que incorpora el personal d’administració i serveis 

en les diferents tasques de la universitat, i que fomenta la bona 

integració amb el cos acadèmic. 

OBJECTIU 3 

Una universitat que disposa d’incentius vinculats amb qüestions de 

benestar i satisfacció personal, a més dels relacionats amb 

qüestions econòmiques. 
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MISSIÓ, LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS 

Cultura 
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“La cultura, amb la llengua, les arts, i el llegat patrimonial transmès per 
la tradició popular i els seus artistes al llarg dels segles, és el pal de 
paller a l’entorn del qual es vertebren totes les societats, l’eix que 

humanitza i les fa créixer, l’ànima viva de les nacions. 
 

Totes les cultures són germanes i totes i cadascuna han de ser lliures, 

obertes i respectades." 

JOSEP ALBÀ ARTIGUES  

  



 

 
              143 

 

 
 

MISSIÓ 

Avançar cap a una cultura que sigui una eina 
d’educació, transformació i socialització, 
que contribueixi al desenvolupament i 

al creixement personal, i col·lectiu.
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Idea general 

La cultura és un element de cohesió, un magma que aporta 

consciència a la societat a la qual pertany. Per això caldria avançar 

en una visió més tranversal de la seva funció i del que significa, i 

incentivar la creació a tots els nivells, entendre-la com una eina de 

coneixement, innovació i expressió personal i col·lectiva. La cultura 

genera experiències vitals que ens transformen, canvien les 

persones i els pobles, generen oportunitats i contribueixen al 

benestar i a la pau. És per això que seria oportú plantejar com 

desenvolupar una cultura d’un abast més ampli, que vagi més enllà 

de les disciplines artístiques, seguint la definició que la UNESCO va 

aprovar el 1982. La cultura ha d’incorporar també els valors sobre la 

promoció i la protecció de la diversitat de les expressions culturals 

de la Convenció per la diversitat cultural de 2005. 

 

Definició de cultura de la UNESCO (1982) 

"Conjunt de trets distintius, espirituals i materials, intel·lectuals i 

afectius que caracteritzen una societat o un grup social. A més de 

les arts i les lletres, engloba les formes de vida, les formes de viure 

junts, els drets fonamentals de l'ésser humà, els sistemes de valors i 

les creences. 

La cultura ens dóna la capacitat de reflexió sobre nosaltres 

mateixos. Fa de nosaltres uns éssers específicament humans, 

racionals, crítics i èticament compromesos. Per ella discernim els  

valors i realitzem les nostres opcions. Per ella és com ens  

 
expressem, prenem consciència de nosaltres mateixos, ens 

reconeixem com a projectes inacabats, i ens posem en qüestió. En 

les seves pròpies realitzacions, la cultura busca incansablement 

nous significats i crea obres que els transcendeixen". 

 

Situació actual 

En les darreres dècades la idea d’una cultura integrada a l’oci ha 

tingut un pes important però, entesa com una indústria 

d’entreteniment, i sovint desvinculada de les seves funcions de 

transmetre valors a la societat. 

L’Administració pública té l’oportunitat de considerar totes les 

dimensions de la cultura i adoptar criteris per preservar i afavorir 

una cultura constructiva i crítica, en col·laboració amb el sector 

cultural. 

 

Proposta 

La idea que vertebra aquest àmbit és que la cultura és un gran 

agent de canvi positiu en el món que vivim: un vehicle que 

afavoreix la transició dels valors clàssics cap a nous valors 

emergents que donin una resposta constructiva greus reptes del 

món contemporani.
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Prendre consciència del valor de la 
cultura com a eina de formació i 

transformació socials. 

Impulsar la creació, 
 la cocreació, el talent i  

la diversitat cultural. 

Promoure la cultura pròpia com a 
instrument d’identitat personal i 

col·lectiva, amb una mirada 
universal. 

Socialitzar i fer més accessible 
 la cultura. 

Aproximar la cultura  
als àmbits de govern. 

 

Avançar cap a una cultura que 

sigui una eina d’educació, 

transformació i socialització, que 

contribueixi al desenvolupament i al 

creixement personal, i col·lectiu. 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES CULTURA 
 

1. Prendre consciència del valor de la cultura 
 com a eina de formació i transformació social 

2. Socialitzar i fer més accessible la cultura 

3. Promoure la cultura pròpia com a  
instrument d’identitat personal i col·lectiva, 

amb una mirada universal 

4. Impulsar la creació, la cocreació, el talent i la diversitat cultural 

5. Aproximar la cultura als àmbits de govern 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 

Prendre consciència del valor de la cultura 
com a eina de formació i transformació social 

Idea general 

Hi ha moltes formes d’expressió cultural. Cal potenciar-ne el 

coneixement i prendre consciència de l’enorme potencial que 

tenen, del seu poder de transformació real, de l’acció subtil que 

poden exercir sobre les persones, individualment i col·lectivament. 

El sector cultural ha de ser més conscient d’aquesta força. 

 

Situació actual 

Les polítiques culturals a més de posar l’accent en la promoció de 

les formes i dels llenguatges culturals, podrien orientar-se al 

desenvolupament de les capacitats inherents de les persones. 

 

 
 

Proposta 

Reforçar el paper de la cultura com a agent de canvi cap a un nou 

paradigma, com a catalitzador que ha de fer quallar una gran 

transformació, global i unificada, en el conjunt de la societat. 
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OBJECTIU 1 

Un país que desenvolupa polítiques culturals orientades a 

empoderar les persones perquè descobreixin les seves capacitats, 

potencialitats i habilitats innates, a partir del reconeixement de la 

seva multidimensionalitat. 

OBJECTIU 2 

Un país que promou la cultura com a element essencial de 

renovació, d’innovació i de transformació personal i col·lectiva, que 

entén que la cultura potencia l’experiència interna de les persones i 

transforma els conceptes en vivències. 

OBJECTIU 3 

Un país que dóna més importància al valor del procés cultural i 

creatiu, més enllà de l’obra ja acabada o el resultat. 

OBJECTIU 4 

Un país que fa pedagogia del paradigma que impulsa 

manifestacions culturals de nova consciència i que fomenta una 

nova cultura de desenvolupament personal. 

OBJECTIU 5 

Una societat que posa en relleu el patrimoni immaterial (bellesa, 

harmonia i silenci), com a un canal que permet viure l’experiència 

estètica i creativa i accedir a altres nivells de realitat. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

Socialitzar i fer més accessible la cultura 

Idea general 

Cal més reconeixement polític i social del valor de la cultura per 

convertir-la en un estímul pedagògic i mediàtic i generar uns bons 

hàbits de consum. També calen polítiques orientades a facilitar la 

connexió entre el que podríem anomenar alta cultura -o cultura 

d’alt nivell- i totes les classes o sectors de la societat catalana, amb 

llenguatges adequats per a cadascun d’aquests sectors. 

 

Situació actual 

Quan el fet creatiu es vincula només al gaudi superficial i immediat 

es produeix una banalització de la cultura. Quan no es vincula als 

valors formals i al profit econòmic, la percepció del retorn social de 

la cultura és molt baixa. 

 

 

 

 
 
Proposta 

Reforçar la idea de cultura com a via universal de transmissió de 

coneixements i d’experiències, i d’empoderament de les persones. 

Optar per una cultura que aporti elements de valor relacionats amb 

la qualitat, la notorietat i l’estètica, que poden afavorir una 

presència més gran de la nostra cultura en els mercats globals i 

enfortir la imatge que el nostre país projecta arreu del món. 
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OBJECTIU 1 

Un país que integra l’art i la cultura en el dia a dia i en la vida 

quotidiana de les persones, en espais públics, escoles, empreses, 

centres de salut, universitats, biblioteques, i en tota mena 

d’organitzacions. I que potencia una cultura amb valors, més enllà 

del simple entreteniment. 

OBJECTIU 2 

Un país que fomenta el consum cultural i que posa a l’abast de les 

famílies eines educatives perquè tant l’art com la cultura, en 

general, entrin a formar part de les seves vivències personals. 

OBJECTIU 3 

Un país que facilita l’accessibilitat a tota la ciutadania a la riquesa 

cultural pròpia i en fomenta la coneixença i l’experiència personal i 

col·lectiva. 

OBJECTIU 4 

Un país que incentiva la pràctica cultural entesa com un instrument 

que afavoreix el coneixement, la salut, la pau i els valors socials de 

cohesió i respecte, fonamentals per a la convivència, el progrés i la 

millora de la qualitat humana. 

OBJECTIU 5 

Un país que aproxima els infants i els joves a les tradicions culturals 

en les quals s’han format els adults, sense comprometre la seva 

saviesa essencial ni limitar la seva capacitat creativa. 

OBJECTIU 6 

Un país que facilita i preserva l’accés a la informació i els mitjans 

que ho fan possible: Internet, programes d’ús lliure i mitjans 

culturalment responsables.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 

Promoure la cultura pròpia com a instrument 
d’identitat personal i col·lectiva, amb una 
mirada universal 

Idea general 

La cultura contribueix a construir i potenciar el sentit de pertinença 

a una comunitat: crea els referents d’una ètica compartida i uns 

valors comuns. Lligada a les activitats del territori, la cultura genera 

vivències socialment integradores. 

 

Situació actual 

Les cultures anglosaxona i espanyola tenen un fort impacte 

mediàtic i imperen en el nostre àmbit geogràfic, en detriment de la 

nostra pròpia cultura. Encara hi ha molt desconeixement de la 

cultura catalana, a causa d’inèrcies que ens limiten. Sovint es valora 

més qui fa la cultura que no pas allò que es fa. Moltes accions 

culturals no tenen una voluntat integradora, ni pretenen anar més 

enllà de si mateixes. D’això deriva la manca d’autoestima dels 

creadors a l’hora de valorar la seva aportació a la societat. 

 

 

Proposta 

Reconèixer els grans talents que ha tingut i té el nostre país en 

l’àmbit cultural. No és pot estimar allò que no es coneix i no es 

reconeix com a propi. La manca d’autoestima nacional és, entre 

d’altres coses, conseqüència del desconeixement i la manca de 

valoració que es té de la pròpia cultura. Alhora vivim en un món 

cada cop més connectat i intercultural que permet accedir a una 

consciència que va més enllà d’una regió o un país, per convertir-se 

en una consciència més universal. 



 

 
              152 

OBJECTIU 1 

Una societat que fomenta l’autoestima a través de les expressions 

culturals pròpies. 

OBJECTIU 2 

Un país que afavoreix que la gent que viu a Catalunya, a més de 

conèixer la nostra llengua, l’estimi. 

OBJECTIU 3 

Una societat que fomenta la vivència del territori, els pobles i la 

seva gent, a través del contacte directe, el coneixement de les 

tradicions i el llegat del patrimoni cultural de cada lloc. 

OBJECTIU 4 

Un sector cultural que treballa a favor de la integració de la nova 

immigració mitjançant els valors socials de la cultura. 

OBJECTIU 5 

Un país que incorpora el paisatge al fet cultural amb polítiques 

adequades. 

OBJECTIU 6 

Un país que enforteix les manifestacions culturals associatives, de 

voluntariat, no professionals, que donen cohesió i faciliten la 

transversalitat, des del punt de vista social, econòmic i de 

procedència de les persones. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 

Impulsar la creació, la cocreació, el talent  
i la diversitat cultural 

Idea general 

La cultura és la màxima expressió de la llibertat creativa. Permet 

imaginar i crear a partir de la realitat empírica i també d’una realitat 

imaginada o somniada, en què tot és possible. 

 

Situació actual 

Les formes d’expressió de la cultura són molt diverses, i sovint els 

qui les fan servir no són conscients del potencial i la força que 

tenen. Les polítiques actuals en el camp de la cultura a més de 

posar l’accent en la promoció de les formes i dels llenguatges, 

podrien donar un nou impuls al desenvolupament de les capacitats 

humanes. 

 

 
 
 
 

 

 
 
Proposta 

Promoure els nous formats de producció cultural i noves propostes 

creatives que connecten profundament amb la persona, posen en 

relleu el valor de l’experiència i afavoreixen la cocreació i la 

participació, dins d’un nou paradigma cultural. Disposar de nous 

llenguatges, que expressin imaginaris comuns des de l’acció i a més 

des de la recepció, que ofereixin la possibilitat de construir una 

mirada positiva, creativa i transformadora. 

Promoure la cultura com a instrument per reconèixer i fer emergir 

les capacitats creatives, les potencialitats, els talents i les habilitats 

innates que té tothom. 

Una societat més culta és una societat que té més capacitat per 

abordar de forma efectiva el seu progrés a favor del bé comú de 

tota la ciutadania. 
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OBJECTIU 1 

Un país que promou la cultura com a instrument per reconèixer i 

fer emergir les capacitats creatives, les potencialitats, els talents i 

les habilitats innates. 

OBJECTIU 2 

Un sistema educatiu que incorpora la figura del creador i de l’artista 

i que aprofita el caràcter universal dels llenguatges artístics i 

culturals com a via de transmissió de coneixements i experiències. 

OBJECTIU 3 

Una societat que supera la visió atomitzada de la cultura en 

disciplines que divideix i debilita enlloc de multiplicar i enfortir. 

OBJECTIU 4 

Un sector cultural que supera la manca de tradició de treball en 

grup que deriva de l’individualisme i la subjectivitat creativa i 

afavoreix l’aparició d’iniciatives col·lectives en l’àmbit artístic. 

OBJECTIU 5 

Una administració pública que obre les polítiques culturals a nous 

formats artístics de caràcter transversal que permeten experiències 

personals transformadores. 

OBJECTIU 6 

Una societat que posa en relleu els valors singulars del talent 

creador i de l’esperit emprenedor que ens caracteritza, amb un  

patrimoni cultural propi: el paisatge, la llengua, la història, la 

literatura, l’art, la ciència, la música, l’arquitectura, etc. 

OBJECTIU 7 

Un govern i una administració pública que aconsegueixen 

connectar les diferents etapes dels fets culturals (formació, creació, 

producció, exhibició, difusió i/o venda) i que promouen unes 

polítiques culturals que les integren. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 

Aproximar la cultura als àmbits de govern 

Idea general 

L’activació d’un procés de diàleg entre política i cultura permetria 

compartir compromisos, amb coresponsabilitat i cooperació. 

Escoltar i expressar les necessitats i potencialitats de totes les 

disciplines que configuren el món cultural és clau per avançar. 

 

Situació actual 

A causa del seu valor estratègic, la cultura és susceptible de patir la 

ingerència dels poders polítics. L’increment de polítiques culturals 

clares amb visió unitària i de llarg termini i l’aprofundiment en la 

coordinació entre departaments, són avui una oportunitat. 

El disseny de nous indicadors objectius que permetin avaluar 

adequadament els beneficis de la cultura i el seu retorn social 

aportaria més informació sobre l’impacte i la concreció de l’acció 

cultural en els escenaris actuals i futurs. 

 
 
Proposta 

Afavorir que l’Administració pública impulsi la cultura com un dels 

motors de transformació, personal, col·lectiva i de país. Tenim una 

gran capacitat de talent i innovació, que cal acompanyar amb 

polítiques cada cop més transversals, que es projectin en el camp 

de la cultura, l’educació, la ciència, l’economia i els mitjans de 

comunicació. Cal un treball conjunt en tots aquests àmbits, amb 

una visió d’ecosistema cultural que tingui com a objectiu principal 

el creixement personal i el bé comú. 
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OBJECTIU 1 

Un sector polític que coneix el valor transformador de l’activitat 

cultural i reconeix el poder transformador de la cultura. 

OBJECTIU 2 

Un govern que fomenta el treball transversal i la coordinació entre 

els departaments de Cultura, Educació, Comunicació, Benestar 

Social, Ciència i Universitats i que el promou a tots els nivells de 

l’Administració pública. 

OBJECTIU 3 

Una societat que valora degudament l’experiència, la capacitat i el 

potencial dels professionals i les empreses culturals, i que ho 

considera un actiu del país.  

OBJECTIU 4 

Un sector cultural que avalua l’impacte, el retorn i la rendibilitat 

social i econòmica del sector cultural des d’una perspectiva de bé 

comú per a tot el país. 

OBJECTIU 5 

Una política de lideratges distribuïts que garanteix la força i la 

independència dels sectors creatius. 

OBJECTIU 6 

Unes polítiques i uns programes econòmics d’innovació en els quals 

la cultura ocupa un lloc central que en reforça el potencial, en la 

perspectiva d’una nova economia orientada al bé comú. 

OBJECTIU 7 

Un govern en què la cultura assoleix plena centralitat en tots els 

seus àmbits d’acció. 
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MISSIÓ, LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS 

Comunicació i Xarxes 
Socials 
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MISSIÓ 

Guanyar una comunicació transparent,  
veraç, respectuosa i positiva,  

que fomenti la convivència i el creixement de les persones.
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Idea general 

La comunicació viu moments de profund canvi a la nostra societat. 

Tenim nous mitjans, que hem d’acabar de conèixer i integrar. Tenim 

nous llenguatges, que no tots comprenem ni entenem per igual, 

especialment aquells que som, per generació, immigrants digitals. I 

tenim nous actors, ja que amb aquests nous mitjans la comunicació 

ha esdevingut, avui dia, cosa de tots. 

 

Situació actual 

En aquest context de canvi vivim i experimentem a diari una 

comunicació polaritzada, que es manifesta amb un excés de 

violència verbal, amb un abús del llenguatge groller, amb una falta 

de matís i rigor en les afirmacions, i amb un biaix de negativitat. 

Tot plegat pot afectar tant la nostra convivència com el nostre 

desenvolupament com a persones. 

 

Proposta 

Ens proposem treballar per una comunicació, qualitativament millor 

i orientada al bé comú: 

-  Una comunicació transparent; on no s’amaguin les coses, i on 

no es tergiversi la informació per tacticisme. 

- Una comunicació on imperi el respecte, on es pugui debatre 

sense caure en la grolleria o l’agressivitat, tant si es tracte de 

l’esfera pública com la privada. 

- Una comunicació veraç, centrada en els fets més que no pas en 

els judicis. 

- Una comunicació positiva, que no s’orienti només als 

problemes i que no falsegi la realitat. 

- Una comunicació inclusiva i democràtica que accepti tots els 

punts de vista per afavorir un debat ric i plural, que respecti les 

diverses sensibilitats de la societat i on tots aprenguem a treure 

el màxim partit de les noves tecnologies. 

 

En resum, una comunicació que canviï tàctica per ètica, i que lluny 

d’enfrontar-nos, sigui un instrument que ajudi al nostre creixement 

personal i la nostra convivència social.  
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Facilitar la immersió dels professionals 
de la comunicació en el nou 

paradigma. 

Aprofitar les xarxes socials de 
comunicació per fomentar la 

cooperació i enfortir la democràcia. 

Sensibilitzar els actors polítics respecte 
a una nova comunicació basada  

en els valors. 

 

Guanyar una comunicació 

transparent, veraç, respectuosa i 

positiva, que fomenti la convivència 

i el creixement de les persones 

Fomentar la veracitat i la rellevància 
dels fets i les dades en els mitjans de 

comunicació. 

Fer pedagogia sobre l’ús  
i la utilitat de la web social. 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS 
 

1. Facilitar la immersió dels professionals de la comunicació 
 en el nou paradigma 

2. Fomentar la veracitat i la rellevància dels fets i les dades  
en els mitjans de comunicació 

3. Sensibilitzar els actors polítics respecte a una nova comunicació 
basada en els valors 

4. Fer pedagogia sobre l’ús i la utilitat de la web social 

5. Aprofitar les xarxes socials de comunicació per fomentar 
 la cooperació i enfortir la democràcia
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 

Facilitar la immersió dels professionals de 
la comunicació en el nou paradigma 

Idea general 

La societat està experimentant un canvi profund de valors. Estem 

entrant en un nou paradigma que suposa una transformació en la 

nostra manera de viure i de relacionar-nos. Un paradigma que 

comporta uns nous valors que estan cridats a regir la societat del 

futur. Necessitem que els professionals dels mitjans de comunicació 

actuals i futurs comprenguin el canvi social que s’està produint i 

ajudin a fomentar els valors d’aquest nou paradigma. Ells són els 

qui poden fer possible que arribin a tota la societat. 

Per fer-ho possible, cal la implicació activa de les organitzacions i 

estructures empresarials i administratives de les quals depenen els 

mitjans de comunicació. Per això hem d’aconseguir la seva 

complicitat a través de la sensibilització. 

 

 
Situació actual 

Els mitjans de comunicació estan sotmesos a una profunda 

reconversió derivada de l’impacte de la revolució tecnològica, les 

noves fórmules publicitàries i la crisi econòmica. És un sector que 

s’està reinventant sota una gran pressió econòmica, que fa molt 

complicada la recerca de noves maneres de fer i la incorporació de 

nous valors. 

 

Proposta 

Estem davant d’un periodisme en revolució. Els models de negoci 

actuals estan en procés de canvi accelerat i es posa en qüestió el 

rol dels professionals. En una era on el ciutadà participa com a 

generador d’informació, i on la informació circula lliurement i de 

manera quasi immediata, és més necessari que mai que els 

professionals aportin criteri i siguin referents. Per poder assumir 

aquest reptes, els professionals dels mitjans de comunicació han de 

participar necessàriament del nou paradigma i tenir en compte les 

xarxes de comunicació social. 
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OBJECTIU 1 

Uns mitjans de comunicació que fan pedagogia dels nous valors a 

través dels continguts periodístics i dels formats. 

OBJECTIU 2 

Una societat que promou una reflexió pública permanent al voltant 

dels continguts que es mostren als mitjans. 

OBJECTIU 3 

Unes universitats, centres formatius i col·legis professionals que 

promouen la formació dels nous professionals en valors del nou 

paradigma.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

Fomentar la veracitat i la rellevància dels fets i 
les dades en els mitjans de comunicació 

Idea general 

Els mitjans han evolucionat en els darrers anys, de manera 

majoritària, cap a un tipus de comunicació on l’opinió, el judici i la 

reflexió personal han fet minvar el pes informatiu dels fets i les 

dades. Això fa que, massa sovint, donin una visió parcial, poc 

objectiva o amb un elevat biaix de negativitat de la realitat. 

L’impacte es prioritza per sobre de la persuasió. 

 
Situació actual 

Els mitjans sempre han tingut una intencionalitat més enllà de la 

d’informar. L’evolució dels darrers anys ha provocat que es percebi 

sovint un trencament en l’equilibri necessari entre el compromís 

d’informar basant-se en els fets i les intencionalitats afegides que 

puguin haver-hi darrere de cada mitjà. 

 

 
Proposta 

Precisament per la revolució que suposen les noves tecnologies, 

que ja ens ofereixen per altres mitjans la immediatesa de la notícia, 

la societat espera dels mitjans uns continguts madurats, no 

precipitats, i amb intenció ideològica però dins dels marges de la 

veracitat. El repte dels mitjans ha de consistir en aconseguir 

transmetre la informació i generar emocions tot i essent molt 

curosos amb les diferents sensibilitats que conviuen a la nostra 

societat. 
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OBJECTIU 1 

Uns mitjans de comunicació que fomenten la revisió i aplicació dels 

criteris de veracitat. 

OBJECTIU 2 

Una societat que fomenta l’esperit crític envers els mitjans, 

especialment de les noves generacions. 

OBJECTIU 3 

Una societat que empodera l’espectador o el lector per tenir criteri 

propi i demandar qualitat als diferents mitjans de comunicació. 

OBJECTIU 4 

Una societat que qüestiona l’absència de límits de les versions 

Internet. 

OBJECTIU 5 

Uns mitjans de comunicació que eviten el clientelisme entre 

publicitat i informació. 

OBJECTIU 6 

Uns mitjans de comunicació que fomenten la divulgació científica, 

econòmica i tècnica en tots els àmbits sensibles.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 

Sensibilitzar els actors polítics respecte a una 
nova comunicació basada en els valors 

Idea general 

Els polítics són un referent per a la societat. Ocupen una part 

important de l’espai als mitjans de comunicació, i els seus 

comportaments es prenen com a referència i model de maneres de 

fer. En l’actualitat, el debat polític està contaminat d’una 

agressivitat excessiva, de confrontació permanent, atacs dels uns 

als altres i baix nivell de cooperació, esdevenint en algunes 

ocasions pura carnisseria comunicativa. Hem assumit com a normal 

actituds anòmales com són la mentida, l’exageració, l’atac personal 

a l’adversari i les promeses impossibles de complir, les quals 

degraden els debats polítics i provoquen crispació i desengany en 

la societat. 

 
Situació actual 

La comunicació dels actors polítics es regeix per la tàctica 

partidista, pel desgast de l’oponent a curt termini, sense 

consciència de les conseqüències socials d’aquesta estratègia i 

sense tenir prou present el be comú. 

 

 
Proposta 

Els actors polítics haurien d’entendre la comunicació com una eina i 

no com una arma, i han de marcar, per mitjà del seu exemple, els 

límits del que és i no és acceptable i promoure els nous valors, 

tenint molt present que, la democràcia és molt delicada. 
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OBJECTIU 1 

Uns actors polítics que assumeixen els valors del nou paradigma i 

en són els primers ambaixadors. 

OBJECTIU 2 

Uns actors polítics que posen en pràctica un estil respectuós amb 

els nous valors. 

OBJECTIU 3 

Uns mitjans de comunicació que adopten mesures efectives per 

aturar les pràctiques de comunicació tòxica per part dels agents 

polítics. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 

Fer pedagogia sobre l’ús i la utilitat de la web 
social 

Idea general 

Les noves tecnologies estan presents a la nostra vida de la major 

part de la nostra societat i afecten profundament la comunicació. I 

sembla que hi són per quedar-s’hi. Poden ser d’una extraordinària 

utilitat i al mateix temps presenten riscos greus que hem de tenir 

molt presents. El que és segur és que a nivell comunicatiu suposen 

una autèntica revolució tant a nivell social com individual. És 

essencial que en coneguem bé els usos i els límits, i els aprofitem al 

màxim per el creixement personal dels individus i de la societat. 

 

Situació actual 

Hi ha una bretxa generacional entre els “immigrants digitals” i els 

“nadius digitals” que fa que no compartim ni el llenguatge ni els 

usos de les xarxes social de comunicació. Al mateix temps, hi ha 

una certa “demonització” de les xarxes socials en base a 

experiències molt parcials, i que són més un fruit més del 

desconeixement que de l’evidència dels fets.  

 
 

Les xarxes encara són unes grans desconegudes i no entenem prou 

el seu potencial. 

 

Proposta 

Les xarxes poden ser un instrument ideal per l’impuls de valors com 

la solidaritat, la cooperació i el be comú. Hem d’aconseguir un 

coneixement general de les xarxes per part de la ciutadania i un ús 

adient perquè siguin instrument d’impuls dels nous valors.  
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OBJECTIU 1 

Un sistema educatiu que coneix, comprèn, ensenya i ajuda a 

integrar les xarxes socials de comunicació a la vida escolar. 

OBJECTIU 2 

Una societat que difon l’ús responsable de les xarxes socials entre 

la seva població. 

OBJECTIU 3 

Una societat que fomenta la convivència del món presencial i 

virtual. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 

Aprofitar les xarxes socials de comunicació per 
fomentar la cooperació i enfortir la democràcia 

Idea general 

Un dels valors fonamentals de les xarxes socials és la seva 

capacitat de fer visibles els invisibles, de donar veu a les persones 

que mai la tindrien als mitjans de comunicació convencionals. 

Aquesta és una gran oportunitat per fomentar la participació, 

l’opinió, i la cooperació entre la gent. I conseqüentment, són una 

oportunitat d’or de progressar en la democràcia. Les xarxes socials 

obren la porta perquè tots tinguem veu, i tots siguem escoltats. 

 

Situació actual 

Emergeixen en aquests moments i de forma autònoma tot tipus de 

mecanismes de participació a la xarxa, que en molts cassos la 

societat no sap capitalitzar. A més, moltes vegades aquests nous 

canals de participació o d’opinió són ignorats per les institucions i 

les administracions públiques. Tenim les eines, però no acabem de 

saber-les utilitzar. 

 
 

Proposta 

Donar suport a totes les iniciatives vàlides de participació i opinió i 

empoderar la ciutadania perquè en faci un bon ús de les xarxes 
socials de comunicació, vehiculant totes aquestes iniciatives cap al 

be comú. 
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OBJECTIU 1 

Una societat que promou integrar les xarxes socials de 

comunicació en el sistema democràtic.  
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 MISSIÓ, LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS 

Activitat Física i Esport 
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“Allò més important de l'esport no és guanyar, 

 sinó participar, 
 perquè allò essencial de la vida no és l'èxit 

 sinó esforçar-se per aconseguir-lo." 

PIERRE DE COUBERTIN 
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MISSIÓ 

Promoure l’esport i l’activitat física 
 com a instruments per viure els valors 

 i fomentar el benestar integral de les persones.
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Idea general 

L’activitat física i l’esport reflecteixen els valors de les persones que 

els practiquen i de la societat on es desenvolupen. Mitjançant la 

pràctica esportiva s’experimenten uns determinats valors, que 

deixen de ser un concepte o un discurs per convertir-se en vida, a 

través d'unes accions concretes. Per tant, l’activitat física i l’esport 

esdevenen una eina potent per a l’adquisició de valors constructius 

i per a la transformació positiva de la societat. Gràcies al seu gran 

potencial emocional, l’activitat física i l’esport, entesos de forma 

àmplia en qualsevol de les seves dimensions, poden  promoure el 

benestar personal i la cohesió social, i esdevenir, alhora, un motor 

econòmic per al país. Això no obstant, cal convertir aquest 

potencial en una realitat. Per aquest motiu, les propostes d’aquest 

àmbit s’encaminen a promoure aquells aspectes més valuosos del 

sistema esportiu i a transformar-lo per tal que l’activitat física i 

esportiva posi sempre, per davant de tot, la persona, en un sentit 

integral. 

Situació actual 

En l’esport de competició, l’interès desmesurat per la victòria 

esportiva sol comportar situacions en què preval el resultat per 

damunt del procés a través del qual s’hi arriba. I això es dóna tant 

en l’esport d’alt rendiment i de l’espectacle, com en l’esport de 

lleure o en edat escolar. Aquest fet sovint genera exclusió, 

abandonament de la pràctica esportiva, autoestima baixa, i fins i 

tot, violència. D’altra banda, la dualitat cos-ment que encara preval 

en la nostra societat tendeix a fer oblidar la visió integral de les 

persones i el gran potencial que significa la comprensió de l’ésser 

humà com un tot. 

 

Proposta 

Cal anar més enllà de la idea que tenim un cos, que és com una 

màquina, o un objecte, sotmès a la dictadura de la bellesa, per 

comprendre que som un cos, mitjançant el qual podem fer, però 

també sentir i expressar. La transformació d’aquesta visió és cada 

vegada més present en el nostre entorn mitjançant manifestacions 

esportives múltiples orientades al benestar, que recullen els valors 

propis d’un nou paradigma que cal donar a conèixer i promoure. El 

sistema esportiu actual ha d'aconseguir que la igualtat d’accés que 

s’ha assolit a principis del s. XXI es converteixi en igualtat real, en la 

qual tots els col·lectius -siguin quins siguin la seva condició o el seu 

nivell- puguin gaudir de la pràctica esportiva, d'una manera en què 

les diferents maneres de veure i viure l’esport siguin valorades per 

igual.  

Entenem l’esport i l’activitat física com un àmbit sense fronteres, 

més enllà d’un departament o d’una parcel·la d’actuació, relacionats 

amb àmbits com l’educació, la salut, l’economia o el medi ambient, i 

per això creiem que només si adopta un enfocament transversal, 

l’Administració pública podrà afrontar els canvis que proposem.
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Definir polítiques de promoció 
de l’esport i l’activitat física 
 com a foment d’una vida 

saludable. 

 

Garantir l’accés a la pràctica de 
l’esport i l’activitat física a totes les 
persones i els col·lectius socials i a 

tot el territori. 
Revaloritzar la dimensió que té 

l’educació física 
 en l’educació acadèmica. 

Contribuir amb l’esport i 
l’activitat física a l’educació i 

la vivència dels valors. 

 

Promoure l’esport i l’activitat 

 física com a instruments per  

viure els valors 

 i fomentar el benestar integral de 

 les persones. 

Promoure l’esport i l’activitat 
física com a agents d’integració, 
cohesió i autoestima individual i 

col·lectiva 

Potenciar la pràctica 
 de l’esport i l’activitat física com 

a motor economicoètic  
lligat al país. 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT 

1. Contribuir amb l'esport i l’activitat física a l'educació 
i la vivència dels valors 

2. Potenciar la pràctica de l’esport i l’activitat física 
 com a motor economicoètic lligat al país 

3. Definir polítiques de promoció de l’esport i l’activitat física 
com a foment d’una vida saludable 

4. Promoure l'esport i l'activitat física 
 com a agents d'integració, cohesió i autoestima individual i col·lectiva 

5. Revaloritzar la dimensió que té l'educació física 
 en l'educació acadèmica 

6. Garantir l'accés a la pràctica de l'esport i l’activitat física 
 a totes les persones i els col·lectius socials i a tot el territori
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 

Contribuir amb l’esport i l’activitat física a 
l’educació i la vivència dels valors 

Idea general 

L’esport és un canal transmissor de valors potencial gràcies al fet 

que en facilita la vivència. 

 
Situació actual 

En les dinàmiques pròpies de la competició, actualment hi ha una 

focalització excessiva en l’objectiu de l’activitat esportiva (la 

victòria, arribar al cim, el rècord...) més que no pas en el camí que 

cal seguir per assolir-lo. Per diferents motius hi ha un nombre 

elevat de dirigents i de formadors esportius que no tenen una 

formació adequada i pensada en l’acompanyament de la vivència 

dels valors. A més, moltes famílies posen més èmfasi en el resultat 

esportiu puntual d’un moment que no pas en el procés i el resultat 

educatiu global que s’aconsegueix mitjançant el conjunt de 

l’experiència esportiva de nois i noies. Considerem que aquesta 

situació és un dels factors més importants per explicar l’índex 

d’abandonament de la pràctica esportiva de competició; també 

s’evidencia el camí que encara s'ha de recórrer en la valorització de 

la diferència de gènere i de capacitats. 

 

 

Proposta 

Que l’esport i l’activitat física siguin realment un instrument 

d’educació de totes les intel·ligències, on els practicants puguin 

experimentar les emocions que implica la competició i aprendre a 

conviure-hi, on es pugui garantir una formació en valors per part de 

tots els formadors, i on es posin en valor la perspectiva de gènere i 

de capacitats per poder garantir l’accés universal real a la pràctica 

de l’activitat física i l'esport. 
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OBJECTIU 1 

Una societat que dignifica la derrota en tots els àmbits de la 

competició esportiva, especialment en l’esport d’elit, i actua de 

referent per a tota la societat. 

OBJECTIU 2 

Una societat que integra les dinàmiques de la competició esportiva 

(guanyar, perdre, emocions, respecte, frustracions, etc.) en el 

procés d'aprenentatge, formació del caràcter i creixement personal. 

OBJECTIU 3 

Unes famílies que fomenten els valors en la pràctica física i 

esportiva dels infants i joves. 

OBJECTIU 4 

Uns formadors, uns tècnics esportius, uns dirigents i uns gestors 

d'entitats esportives que tenen una formació en els valors 

adequada a la seva funció. 

OBJECTIU 5 

Unes organitzacions i entitats esportives que posen en valor les 

diferències de gènere en l’oferta i la pràctica esportiva i també en la 

regulació dels sistemes de competició. 

OBJECTIU 6 

Unes entitats esportives que posen en valor la diferència de 

capacitats des de la promoció, la difusió i l’accés universal a 

l’activitat física i l'esport. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

Potenciar la pràctica de l’esport i l’activitat 
física com a motor economicoètic lligat al país 

Idea general 

Potenciar l'esport com a sector econòmic de Catalunya. 

 
Situació actual 

El sector esportiu es perfila com un possible dinamitzador de 

l’economia catalana, especialment per l’afició creixent pels esports 

populars, sumada al gran ventall de recursos per a la seva pràctica 

que es disposa al llarg de la geografia del país. D’altra banda, el 

Govern ha de destinar molts recursos al sistema sanitari públic, que 

moltes vegades s’ha vist mancat de polítiques de prevenció, de les 

quals l'activitat física i l'esport haurien de formar part. 

 

Proposta 

Potenciar el sector esportiu com a un àmbit emergent de 

l’economia catalana lligat a l’oferta turística i cultural del país i a les 

indústries de l’experiència, de manera que es pugui diversificar  

l’oferta turística cap a la vessant esportiva. A més, considerem que  

 

 

caldria aprofitar el potencial de l’activitat física com a element de 

prevenció beneficiós pel sistema sanitari públic. I, finalment, 

apostem pel foment de l’activitat física i esportiva en l’àmbit laboral 

com a element troncal del model d’empresa saludable i socialment 

responsable, que alhora permeti enfortir les relacions laborals, i 

conciliar-ne els horaris amb la pràctica esportiva. 
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OBJECTIU 1 

Unes empreses i unes entitats vinculades al sector esportiu que 

promouen l’ètica i el bé comuns en totes les seves activitats. 

OBJECTIU 2 

Una societat que potencia l’oferta esportiva com un atractiu turístic 

lligat a la diversitat geogràfica i cultural del país, amb una actitud 

de respecte per l’entorn. 

OBJECTIU 3 

Unes organitzacions empresarials i unes administracions públiques 

que promouen el treball en equip i el bon clima laboral a través de 

l'activitat física i esportiva. 

OBJECTIU 4 

Un sistema de salut pública que optimitza els seus recursos i 

redueix costos a través del foment i la prescripció mèdica de 

l’activitat física i l'esport. 

OBJECTIU 5 

Unes organitzacions esportives que vetllen perquè els valors 

emergents (transparència, responsabilitat, bé comú) siguin a la 

base de la gestió econòmica de l’esport d’elit. 

OBJECTIU 6 

Una activitat empresarial i d'emprenedoria relacionada amb 

l'activitat física i esportiva que promou els valors emergents 

positius. 



 

 
              183 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 

Definir polítiques de promoció de l’esport i 
l’activitat física com a foment d’una vida 
saludable 

Idea general 

L’activitat esportiva contribueix al benestar personal, en sentit físic, 

mental i emocional. Una visió integral de la persona que impliqui un 

millor coneixement del propi cos en relació amb la dimensió 

psicològica i afectiva de l’ésser humà pot facilitar el 

desenvolupament i creixement personal d'una manera equilibrada. 

Ser conscient de les necessitats i els límits que cada persona té 

condueix a una pràctica de l’activitat esportiva realment saludable i 

enriquidora. 

 
Situació actual 

Es constata una falta de coneixement del propi cos i dels seus 

límits, des d’una perspectiva integral de l’individu, fet que porta a 

una pràctica d’activitat físicoesportiva que pot generar situacions 

de risc per a la salut, en lloc de benefici. En l’àmbit de la salut, s’han 

dedicat esforços i recursos excessius en el tractament i la curació  

 
 

de les malalties, en detriment de les polítiques de prevenció que 

podrien ser més efectives.  

També s’observa una presència doble de nivells excessius de 

sedentarisme, especialment en l’adolescència, i de forma paradoxal, 

al mateix temps, un excés de culte al cos, amb els riscos que 

ambdues actituds comporten per a la salut. 

 

Proposta 

Cal aprofitar el potencial del caràcter preventiu que té l’activitat 

esportiva. Cal tendir cap a una pràctica esportiva basada en el 

coneixement del cos i el benestar, més que no pas a “l’explotació” 

del cos. Aquesta activitat ha d’estar motivada, especialment entre 

els joves, a partir d’una oferta que els sigui atractiva. 
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OBJECTIU 1 

Una societat conscient de la importància que té fer esport i 

activitat física amb coneixement i responsabilitat. 

OBJECTIU 2 

Una ciutadania que disposa dels coneixements per poder fer una 

autogestió correcta de l’activitat física i esportiva. 

OBJECTIU 3 

Una societat que motiva i acompanya els infants i joves en 

l'activitat física i esportiva per descobrir-ne el talent i afavorir-ne el 

creixement personal.  

OBJECTIU 4 

Una societat que estableix una pràctica física i esportiva rica, 

diversa i motivadora, com a eina de prevenció i promoció de la 

salut i del benestar integral. 

OBJECTIU 5 

Unes organitzacions esportives que ajuden a la presa de 

consciència individual dels límits personals en l’activitat física i 

l’esport i dels riscos que comporta el traspàs d’aquest límits. 

OBJECTIU 6 

Unes organitzacions esportives que vetllen per la salut integral dels 

esportistes en la regulació dels sistemes de competició, i posen per 

davant el benestar de les persones. 

OBJECTIU 7 

Unes organitzacions no esportives (ciutats, empreses, hospitals, 

centres comercials i educatius, etc.) que promouen espais i entorns 

segurs i saludables de pràctica física i esportiva. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 

Promoure l'esport i l'activitat física com a 
agents d'integració, cohesió i autoestima 
individual i col·lectiva 

Idea general 

L’esport i l’activitat física tenen la capacitat d’enfortir i cohesionar 

els lligams familiars, comunitaris i la identitat nacional. Els valors de 

cohesió, d'identitat i de sentiment de pertinença adquireixen una 

importància especial quan es viuen a través de l’esport. 

 

Situació actual 

Hi ha múltiples iniciatives lligades a l’esport i a la integració social al 

nostre país. Ara bé,  perquè l’esport sigui cohesionador cal poder-

ne gaudir, i per això és important garantir-ne l’accés i adaptar 

l’oferta esportiva a les característiques de cada persona. En l’àmbit 

comunitari, l’aspiració a tenir seleccions pròpies catalanes dóna 

visibilitat a la identitat nacional. I els grans esdeveniments esportius 

organitzats a Catalunya també ajuden a reforçar tant els lligams 

socials com els nacionals. 

 
 
Proposta 

La tendència apunta cap a un augment de les activitats lligades a 

l’esport i la integració familiar, tant des del punt de vista de la 

pràctica esportiva com de l’assistència com a públic en els actes 

esportius. Caldria promocionar aquelles activitats que, a través de 

l’esport, reforcen el sentiment d'identitat, de pertinença a la 

comunitat i a la societat, tenint en compte el paper cabdal que té el 

teixit associatiu esportiu de Catalunya. Per exemple, les seleccions 

nacionals o els grans esdeveniments esportius que serveixen per 

situar el país a nivell internacional. 
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OBJECTIU 1 

Una societat que enforteix els lligams familiars i d’amistat a través 

de l’activitat física i esportiva conjunta, tant si és com a practicant 

com si ho fa com a públic. 

OBJECTIU 2 

Una societat i unes comunitats que fomenten el sentiment de 

pertinença i d’identitat mitjançant l’activitat física i esportiva. 

OBJECTIU 3 

Un país que forja i dóna visibilitat a la seva identitat nacional a 

través de l’esport.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 

Revaloritzar la dimensió que té l'educació 
física en l'educació acadèmica 

Idea general 

La pràctica de l’activitat física i l’esport forma part del 

desenvolupament integral de la persona, va més enllà d’aspectes 

físics o mecànics. Per això és vital poder garantir un paper adequat 

de l’educació física en l’educació acadèmica. 

 
Situació actual 

A causa de la preponderància que té en l’aprenentatge el conreu 

de la dimensió mental i intel·lectual, tota la formació més vinculada 

al cos i la que es du a terme a través del cos ha passat a un segon 

terme menys important. Tot i les demostracions que la pràctica 

regular d’activitat física té una incidència positiva sobre el benestar 

de les persones en els àmbits físic, psíquic i social (US Department 

of Health and Human Services, 2000; Duncan et al., 2004; Gray i 

Leyland, 2008; Hagberg et al., 1984; Puhl i Brownell, 2003; WHO, 

2002, 2004, 2007, 2010). I fins i tot que l’augment de la intensitat 

de l’exercici físic millora del rendiment cognitiu i el rendiment  

 
 

 

 

acadèmic (Scandinavian Journan of Medicine & Science in Sports, 

F.B. Ortega). 

Les recomanacions que en aquest sentit fa l’Organització Mundial 

de la Salut (OMS) de pràctica d’activitat física i esportiva per a 

infants, adolescents i joves d’un mínim de 60 minuts diaris, no es 

compleixen en el currículum acadèmic.  

 

Proposta 

No només cal augmentar la presència de l’educació física pel que fa 

a la quantitat i la qualitat en el currículum escolar, sinó que és 

necessari que el projecte esportiu formi part del projecte educatiu 

dels centres. I cal garantir l’accés a l’activitat física a tots els nivells: 

primària, secundària, formació professional, universitat i també en 

l’àmbit laboral. 
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OBJECTIU 1 

Un sistema educatiu que ofereix més quantitat i qualitat en 

l’educació física en tots els cursos escolars. 

OBJECTIU 2 

Uns centres escolars que integren els seus projectes educatius i 

esportius, tant en l'horari lectiu com en el no lectiu. 

OBJECTIU 3 

Un sistema educatiu que fomenta la pràctica de l'activitat física i 

l'esport en tota l'educació no obligatòria: cicles formatius, 

batxillerat, universitats, etc. 

OBJECTIU 4 

Una Administració pública i unes entitats que vetllen per l’aplicació 

de la legislació sobre titulacions per als formadors i tècnics 

esportius en tots els àmbits de l’esport. 

OBJECTIU 5 

Un sistema educatiu que garanteix l'accés universal a l'educació 

física i l'esport en tots els àmbits, i fa atenció a les persones que 

tenen capacitats diferents. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 

Garantir l'accés a la pràctica de l'activitat física i 
l’esport a totes les persones i els col·lectius 
socials i a tot el territori 

Idea general 

Cal que tota la societat -sense excepció- tingui facilitats per 

practicar l'activitat física i l’esport d'una manera adequada. 

 

Situació actual 

Tot i la proliferació d’equipaments esportius arreu del territori, en 

moltes ocasions l'ús que es fa d'aquestes instal·lacions és poc 

òptim. A més, s’evidencia que alguns col·lectius, com la gent gran o 

les persones amb discapacitats, tenen dificultats per accedir a 

l’activitat física i esportiva. La pràctica de l’esport i l’activitat física 

suposa una despesa per a l’usuari, que s’aguditza en temps de poca 

bonança econòmica. 

 

 
Proposta 

Aprofitar el gran nombre i qualitat de les instal·lacions que ja hi ha 

al país, per promoure-hi l’activitat en horaris de poc ús, sempre 

garantint-hi l’accés universal. Igualment, es proposa aprofitar espais 

no convencionals (parcs urbans o rurals, passeigs, camins, patis de 

centres educatius, etc.) per a fomentar la pràctica d’activitat física i 

esportiva.  
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OBJECTIU 1 

Unes organitzacions i unes entitats esportives, públiques i privades, 

que promouen que es faci ús de les seves instal·lacions esportives 

en els horaris que són poc utilitzades. 

OBJECTIU 2 

Un país que promou la xarxa de voluntariat en tot el sistema 

esportiu. 

OBJECTIU 3 

Un país que promou l'aprofitament adequat d'espais no 

convencionals per a la pràctica de l'esport i l’activitat física, com 

ara parcs urbans o rurals, patis de centres docents, etc. 

OBJECTIU 4 

Un país que té una bona planificació geogràfica dels equipaments 

esportius i vetlla per la coordinació entre les institucions 

responsables. 

OBJECTIU 5 

Un país que aplica mesures per superar situacions de desigualtat 

(edat, condició física, capacitats diferents, orientació sexual i 

identitat de gènere, cultura, religió, situació sòcioeconòmica) en la 

pràctica de l’activitat física i l’esport. 
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MISSIÓ, LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS 

Sostenibilitat, 
Paisatge i Hàbitat 
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“És inherent a la metodologia de l’economia 

ignorar que l’ésser humà depèn del món natural." 

E. F. SCHUMACHER 

 

 

“Sigues el canvi que vols veure en el món." 

GANDHI 
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MISSIÓ 

Impulsar una presa de consciència que ens comprometi amb el bé comú, 
des de la coherència ètica entre el que pensem, el que diem i el que fem, 

tot fomentant la reverència per la vida, 
actuant amb prudència envers els cicles naturals, 

i amb responsabilitat i solidaritat envers les generacions futures.
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Idea general 

Ens trobem davant de reptes d’una gravetat sense precedents, que 

amenacen el futur de la humanitat. Cal una transformació de la 

consciència que ens faci tenir present la dimensió ecològica de tot 

el que fem, la nostra interdependència amb la biosfera i els límits 

planetaris. Si volem garantir un futur per a les generacions futures 

hem de fer canvis amb profunditat. Hem de reduir el nostre 

metabolisme biofísic (energia, recursos, residus…) i orientar el 

nostre desenvolupament material cap al bé comú de la humanitat i 

del planeta, i dedicar més temps i energia al desenvolupament 

immaterial, qualitatiu, integral i personal per poder impulsar 

aquesta transformació. Hem d’aprendre a viure millor consumint 

menys. 

Situació actual 

Des de fa més de trenta anys, hi ha consens científic internacional 

que la societat industrial està topant contra els límits biofísics del 

planeta. Els límits naturals -geològics i ecològics-  al creixement 

econòmic són avui palesos per a qualsevol persona que s’interessi a 

examinar les tendències dels grans indicadors globals, recolzats 

amb dades cada vegada més completes i acurades.  La topada 

contra els límits del ecosistemes planetaris, anunciada ja el 1972 en 

l’informe “Els límits del creixement” del Club de Roma, no és una 

possibilitat futura, sinó un fet establert. El solemne “Avís a la 

Humanitat” que va fer públic el 1990 la Union for Concerned 

Scientists, subscrit per pràcticament tots els premis Nobel de 

Ciències del món d’aquell moment, ho palesava. I l’informe 

internacional “Explorant l’espai operatiu segur per a la humanitat” 

(2009) ho documentava en detall.  

Malgrat l’augment exponencial de tractats i convenis internacionals 

que aborden nombrosos aspectes de la crisi ecològica global, les 

tendències insostenibles han seguit empitjorant des de 1992. El 

director del “Projecte de l’avaluació del mil·lenni”, de l’ONU, en 

presentar l’estat dels ecosistemes del planeta, afirmava l’any 2006 

que “la ignorància, les prioritats errònies i la indiferència duen el 

món de dret cap al desastre”. L’informe Rio+20, publicat per l’ONU 

el 2012, va mostrar que des de la primera Cimera de la Terra (1992) 

s’ha progressat en direcció oposada a la que calia: cap a un 

escenari més insostenible, amb nous riscos i més vulnerabilitat a 

escala planetària.  

Catalunya, com la majoria de països tecnològicament 

desenvolupats del nostre entorn, contribueix a la insostenibilitat 

planetària. La nostra petjada ecològica ja era 6,2 vegades la 

superfície del país l’any 1998, i en el darrer càlcul, publicat pel 

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible el 2003, ja 

havia augmentat fins a 7,7 vegades la superfície de terra i mar 

productives del país. Tot i que no s’ha tornat a calcular des 

d’aleshores, sabem que el nostre dèficit ecològic és 
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incomparablement superior que el dèficit econòmic. I la nostra 

societat no n’és conscient.  

Vivim un moment sense precedents. Sabem que estem alterant el 

clima global, que exterminem un gran nombre d’espècies vivents 

(322 espècies vertebrades documentades). Sabem que la 

sobreexplotació de recursos bàsics, la degradació d’ecosistemes, 

l’augment del consum i moltes altres tendències globals són 

insostenibles. I que el nostre consum excessiu de recursos hi 

contribueix. Sabem que els vells mapes ja no ens serveixen, que les 

velles brúixoles no funcionen. Sabem que la situació global ja no té 

solucions tècniques, ni d’enginyeria.  

El món d’avui s’ha anat fragmentant fins al punt que cada vegada 

sabem més de menys: mai no havíem tingut tanta informació ni 

tanta manca de sentit. Hem construït grans xarxes d’abstraccions, 

com les de l’economia, que tenen una lògica interna impecable, 

però que sovint tenen poc a veure amb el batec del món real. Ens 

hem fixat molt en el detall del mapa contemporani, i ens hem 

acabat oblidant del territori i dels cicles naturals dels quals 

depenem tots, i que tenen uns ritmes molt diferents dels nostres. 

Som incapaços d’imaginar cap on ens porten les tendències 

dominants. Hem perdut la visió de conjunt, dels vincles 

d’interdependència i dels efectes acumulatius i a llarg termini que 

tenen les nostres accions. Ara hem de retrobar-la. Urgentment. 

Cal una nova visió, un nou paradigma, uns nous valors que ens 

duguin a una societat més justa i ecològica, més sàvia i solidària, no 

sols amb la humanitat, sinó amb tota la resta d’éssers vivents, amb 

els quals compartim la biosfera. Una societat en què la nostra vida 

no sols pugui perdurar amb dificultats, sinó que pugui florir  amb 

dignitat, sentit i plenitud. El que cal, en el fons, és retrobar el seny. 

La millora dels coneixements i de la tecnologia ens ofereix unes 

possibilitats inèdites de prendre’n consciència, de reaccionar, 

d’establir xarxes per actuar amb eficiència, molt superiors a les que 

mai han existit.  Tant a escala planetària com nacional, no havíem 

tingut mai tants reptes, doncs, ni tantes oportunitats.  

 

Proposta 

Es plantegen set línies estratègiques per contribuir que la nostra 

societat tingui més consciència del fet que no sols vivim damunt la 

Terra, sinó en la Terra i amb la Terra. I ho fem des la perspectiva de 

la responsabilitat ecològica, l’autosuficiència energètica, la gestió 

prudent de l'aigua i la sobirania alimentària, minimitzant els residus, 

amb una mobilitat sostenible i salvaguardant els valors del paisatge 

i del territori. Aquestes línies estratègiques han de permetre 

desenvolupar la nostra consciència de la realitat biofísica en què 

vivim, que ens sosté, i de la nostra interdependència amb la 

biosfera. La seva aplicació es concreta amb una sèrie d’objectius 
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que volen contribuir a reduir el nostre metabolisme biofísic 

(energia, residus…) per tal d’orientar-lo cap a la sostenibilitat i el bé 

comú.   

En el món d’avui ja només es pot considerar progrés veritable el fet 

d’avançar en una direcció que beneficiï simultàniament la societat i 

a tota la biosfera. El creixement material il·limitat no és possible –

duu al gegantisme i l’autodestrucció- però sí que es pot créixer en 

l’àmbit immaterial: el creixement personal i social que ens fa 

veritablement humans i ens permet participar en la meravellosa 

aventura de la vida que es desplega en aquest bell planeta on ens 

ha tocat viure.  
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Prendre totes les decisions 
personals i socials amb 

consciencia i responsabilitat 
ecològica i actuar amb 

coherència. 

 

Avançar cap un model energètic 
autosuficient, descentralitzat i 

ambientalment sostenible. 

Assolir un territori amb 
ecosistemes íntegres, amb usos 

del sòl equilibrats i paisatges 
urbans, rurals i naturals de 

qualitat. 

Consolidar una nova cultura de 
l’aigua, amb tots els ecosistemes 

hídrics nets i gestionats amb 
cura. 

Aconseguir una mobilitat 
segura, sana, ambientalment i 

socialment sostenible. 

Tendir cap al residu zero, amb 
una reducció sostinguda de 

residus i un augment de la seva 
revalorització 

Progressar cap a 
l’autosuficiència alimentària de 
productes bàsics, amb aliments 
sans, suficients, de proximitat i a 

l’abast de tothom.  

 

Impulsar una presa de consciència 
que ens comprometi amb el bé 
comú, des de la coherència ètica 

entre el que pensem, el que diem i 
el que fem, tot fomentant la 

reverència per la vida, actuant amb 
prudència envers els cicles naturals, 

i amb responsabilitat i solidaritat 
envers les generacions 

 futures. 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES SOSTENIBILITAT, PAISATGE I HÀBITAT 

1. Prendre totes les decisions personals i socials amb consciència  
i responsabilitat ecològica i actuar amb coherència 

2. Avançar cap un model energètic autosuficient,  
descentralitzat i ambientalment sostenible 

3. Consolidar una nova cultura de l’aigua, amb tots  
els ecosistemes hídrics nets i gestionats amb cura 

4. Progressar cap a l’autosuficiència alimentària de productes bàsics, amb aliments sans,  
suficients, de proximitat i a l’abast de tothom 

5. Tendir cap al residu zero, amb una reducció sostinguda  
de residus i un augment de la seva revalorització 

6. Aconseguir una mobilitat segura, sana, ambientalment i socialment sostenible 

7. Assolir un territori amb ecosistemes íntegres, amb usos del sòl equilibrats i  
paisatges urbans, rurals i naturals de qualitat
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 

Prendre totes les decisions personals i socials 
amb consciència i responsabilitat ecològica i 
actuar amb coherència 

Idea general 

A escala planetària, són tres les causes de fons que expliquen la 

crisi ecològica global: ignorància, inconsciència i irresponsabilitat, 

que es conjuguen, en cada cas i moment, en proporcions variables. 

Per poder tenir una actitud responsable envers la biosfera cal, 

doncs, abordar-les totes tres. No es pot ser conscient, ni actuar de 

manera responsable, si s’ignoren les conseqüències dels nostres 

actes quotidians, a escala personal, familiar, comunitària, 

empresarial o de país.  

 
Situació actual 

L’actual crisi sistèmica esperona la consciència ecològica, 

augmenta la consciència dels límits i ens duu a revalorar el que 

tenim i el que som. La crisi actual pot potenciar els valors 

ambientals, intrínsecament vinculats amb la moderació i la 

frugalitat. La consciència ecològica ha augmentat els darrers anys. 

El discurs ecològic està més present ara als mitjans i a la societat  

 
 

del que ho havia estat mai, i impulsa canvis positius. La resistència 

al canvi, però, es manté en molts dels sectors més estratègics.  

La petjada ecològica de Catalunya pot superar vuit vegades la 

superfície productiva del nostre país, però la societat desconeix en 

gran mesura l’impacte que el nostre estil de vida té sobre la 

humanitat, les generacions futures i sobre la vida a la Terra. 

S’ignora tant la dimensió ecològica de la crisi com les oportunitats 

de tota mena que comporta. 

 
Proposta 

Transformar la consciència per tal de tenir presents els límits del 

planeta, els cicles naturals, la dimensió ecològica de tot el que fem i 

la nostra completa interdependència amb la biosfera. Hem de 

reduir la nostra petjada ecològica fins a ajustar-la a la disponibilitat 

biofísica, i adoptar les mesures que calguin per evitar que els 

impactes negatius de l’activitat econòmica (importacions, 

exportacions, emissions, residus) causin efectes socials i ambientals 

negatius en altres països, aplicant sistemàticament el principi de 

solidaritat. Hem de canviar a fons el model de desenvolupament i 

les nostres prioritats, per poder orientar el nostre futur, amb 

esperança i responsabilitat, cap a la sostenibilitat i el bé comú. 
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OBJECTIU 1 

Una societat que faci un consum responsable (ecològicament i 

social), que vulgui viure millor amb menys consum. 

OBJECTIU 2 

Uns preus de productes i serveis que reflecteixin adequadament els 

veritables costos socials i ecològics (amb criteris d’economia 

ambiental). 

OBJECTIU 3 

Un país sense dèficit ecològic, amb una activitat econòmica 

exterior responsable, que aplica a fora els mateixos criteris ètics 

que aquí. 

OBJECTIU 4 

Una política i una economia que es regeix per indicadors que 

reflecteixin la salut de les persones, el benestar social i el bon 

estat dels ecosistemes, dels quals depenem i que permeten 

reorientar-les cap al bé comú. 

OBJECTIU 5 

Un país en què les empreses i organitzacions funcionen amb 

criteris d’economia circular i economia verda i redueixen al màxim 

possible les externalitats ambientals negatives. 

OBJECTIU 6 

Un país amb uns paisatges quotidians endreçats i íntegres, que 

conserven la identitat i reforcen el sentiment de comunitat i els 

valors de la bellesa i la diversitat. 

OBJECTIU 7 

Un país que posa en valor el seu patrimoni natural arreu del 

territori, amb una gestió activa i respectuosa amb la conservació de 

la diversitat i la bellesa de la natura. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

Avançar cap un model energètic autosuficient,  
descentralitzat i ambientalment sostenible 

Idea general 

La nostra societat consumeix una quantitat desmesurada d’energia. 

La major part d’aquesta energia és fòssil, no renovable i prové dels 

hidrocarburs, que causen problemes ambientals o socials en tot el 

seu cicle de vida, des de l’extracció a la combustió: contaminació 

atmosfèrica, de les aigües i alteració del canvi climàtic. Una energia 

que es relaciona amb injustícies greus en els països productors, i 

que ha induït a guerres i invasions militars en les quals hem 

participat. És urgent impulsar polítiques energètiques basades en 

l’eficiència, la contenció i la minimització de la intensitat energètica, 

per transitar cap un model energètic sostenible, que estigui en pau 

amb la Terra i amb la societat. 

 
Situació actual 

L’estil de vida de la nostra societat consumeix moltíssima energia: 

unes 3,4 tones equivalents de petroli (TEP) per cap a l’any.  El 

nostre nivell d'autoabastament energètic és ínfim: només el 6% de 

l'energia que consumim és pròpia (hidroelèctrica, eòlica i  

 

combustió de residus). El 94% de l'energia restant prové del petroli,  

el gas natural i l'urani importats, que són la causa principal del  

nostre dèficit comercial. La combustió d’hidrocarburs genera uns 

nivells d’emissions que superen tots els llindars acceptables. 

Aquesta situació és insostenible en tots els sentits. Ara bé, tant el 

sector empresarial com la societat civil han mostrat gran interès i 

creativitat per desenvolupar energies renovables, i caldria donar-hi 

suport amb polítiques adients. 

 
Proposta 

Transformar el model energètic actual en un altre que sigui 

autosuficient, ambientalment sostenible i descentralitzat, que ens 

alliberi gradualment del deute ecològic i econòmic causat pels 

combustibles fòssils. És a dir, transformar el model actual, de la 

manera més efectiva possible, en un altre model energètic 

descentralitzat i autosuficient, basat en les energies renovables i 

l’eficiència energètica, que ens alliberi del deute econòmic i 

ecològic insostenibles, i de tots els efectes nocius per a la salut dels 

éssers vivents: els contaminants atmosfèrics, les emissions de 

gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, les emissions radioactives a 

l’aire i a l’aigua, els residus nuclears, etc. 
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OBJECTIU 1 

Un país que excel·leix en l’aplicació de l’eficiència energètica en 

tots els àmbits, compromès a reduir tot consum energètic 

superflu. 

OBJECTIU 2 

Un país que funciona amb energies netes i renovables (solar, 

eòlica, hidràulica, mareomotriu, geotèrmica, de biomassa...), que va 

abandonant la dependència envers tots els combustibles fòssils. 

OBJECTIU 3 

Un país amb un model de producció energètica descentralitzat, 

que fomenta una gestió local des dels barris, les viles, els pobles i 

també els polígons industrials i comercials. 

OBJECTIU 4 

Un país que assumeix la responsabilitat de compensar les seves 

emissions de gasos d’efecte hivernacle, fins que no assoleixi la fita 

d’emissions zero. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 

Consolidar una nova cultura de l’aigua, amb 
tots els ecosistemes hídrics nets i gestionats 
amb cura 

Idea general 

L’aigua és indispensable per a la vida; és la sang de la biosfera i 

forma més del 70% del nostre cos. Sense aigua de qualitat no hi 

pot haver vida de qualitat. Cal, doncs, tractar l’aigua amb una gran 

cura i equitat. La qualitat de l’aigua també depèn de la qualitat de 

l’aire, del sòl i del subsòl. Hem de gestionar amb prudència tots els 

recursos hídrics disponibles, i adaptar les nostres activitats a la 

seva disponibilitat. La vida urbana (amb grans xarxes de captació, 

distribució i depuració d’aigües) sol fer oblidar a la ciutadania d’on 

prové l’aigua que emprem o consumim, i cap on va l’aigua residual. 

Cal reduir al màxim la càrrega contaminant per assolir una bona 

depuració i una mínima afectació al cicle de l’aigua.  

 
Situació actual 

Catalunya disposa de prou recursos hídrics propis per fer front a la 

demanda, si s'apliquen polítiques modernes d'eficiència, ús racional 

i reutilització de les aigües depurades. Ara bé, tenim les  

 
 

precipitacions distribuïdes molt irregularment, i la seva variabilitat 

estacional tendeix a créixer, a resultes del canvi climàtic. 

 

L’eficiència assolida a l’àrea metropolitana de Barcelona en la  

gestió de l’aigua mostra el que cal fer a la resta del país. L’aigua 

pluvial i la residual regenerada ja satisfan molts usos i encara ho 

poden fer més. Els usos agraris segueixen essent els principals 

consumidors d’aigua a Catalunya (72%) i també són les principals 

fonts de contaminació dels aqüífers, que constitueixen les reserves 

d’aigua més importants del país.  

 
Proposta 

Hem d’aconseguir tenir neta tota l’aigua de l’atmosfera, dels cursos  

hídrics, dels embassaments, les zones humides, la neu, el mar així 

com la dels aqüífers, si volem tenir un país, uns ecosistemes i una 

societat sans i saludables. L’anomenada nova cultura de l’aigua, 

que preconitza un ús assenyat i prudent de tots els recursos hídrics 

i que té en compte les necessitats hídriques dels ecosistemes, 

hauria d’esdevenir la nostra manera normal de tenir cura de l’aigua. 
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OBJECTIU 1 

Un país que protegeix la integritat i la puresa de tot el cicle de 

l'aigua (des dels núvols i els torrents, rius i zones humides fins als 

aqüífers i el mar) i n’evita la contaminació. 

OBJECTIU 2 

Una ordenació territorial que adapta prudentment els usos del 

territori (agraris, urbans, industrials...) a la disponibilitat d'aigua de 

les pròpies conques. 

OBJECTIU 3 

Un país que té els seus principals aqüífers en bon estat, sense 

sobreexplotar-los, i que ha regenerat els aqüífers contaminats i 

salinitzats. 

OBJECTIU 4 

Un país en què la xarxa hídrica i les zones humides han recuperat 

la salut i la vida dels seus ecosistemes, el seu règim hidrològic 

natural i la seva connectivitat ecològica, i en què l’aigua és apta per 

al bany. 

OBJECTIU 5 

Un país que depura, reutilitza i recicla totes les aigües usades 

amb els sistemes més eficients i descentralitzats possibles, que les 

destina als usos més idonis, per evitar nous transvasaments, 

plantes dessaladores i macrodepuradores. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 

Progressar cap a l’autosuficiència alimentària 
de productes bàsics, amb aliments sans,  
suficients, de proximitat i a l’abast de tothom 

Idea general 

La producció d’aliments és un sector estratègic per a la salut i la 

seguretat del país. Catalunya té una gran diversitat de terres de 

conreu i de climes, i un sector agrari potent que abasteix el 

47% del consum del país, i que podria abastir moltes més 

necessitats alimentàries. La qualitat dels aliments és un factor 

essencial de la salut. En certa manera, som allò que mengem. 

Volem uns paisatges agraris sans i equilibrats, on agricultors i 

ramaders, pagesos i pastors, puguin viure dignament i produir uns 

aliments de qualitat i de proximitat.  

 

Situació actual 

El model impulsat per les polítiques agràries europees a Catalunya 

ha tingut efectes contraposats. Malgrat les enormes subvencions 

que s’hi han canalitzat, ha crescut la dependència de la importació 

de productes agraris, han minvat els llocs de treball (en tres 

decennis s’ha reduït el 42% de la població activa del sector), s’ha  

 
 

malmès part del paisatge de mosaic agrícola i ha caigut la  

biodiversitat dels espais agraris. El foment de la intensificació 

ramadera ha induït moltes importacions (com la soia), que generen  

greus impactes als llocs d’origen, i el regadiu ha generat excedents. 

Un excés de residus agraris ha contaminat sòls i aqüífers, fet que ha 

causat un empobriment paisatgístic i de la biodiversitat. Tanmateix, 

el creixement sostingut que han tingut l’agricultura i la ramaderia 

ecològiques durant els darrers anys és un signe clar de la direcció 

que cal reforçar. 

 

Proposta 

Reorientar el model agrari cap a l’autosuficiència alimentària en els 

productes bàsics, amb aliments sans, de qualitat i proximitat. Això 

demana recuperar i valoritzar el model agrari tradicional, 

diversificat i sostenible; impulsar l’agricultura i la ramaderia 

ecològiques; recuperar models extensius, augmentar la població 

vinculada professionalment al primer sector, i regenerar la salut 

ecològica dels sòls i la qualitat de les aigües superficials i 

subterrànies gràcies a la minimització dels fertilitzants químics i 

biocides, i l’aplicació de mètodes alternatius. 
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OBJECTIU 1 

Un país que s’autoabasteix d’aliments sans i de proximitat en els 

productes més bàsics, compromès a garantir aliments sans per a 

tots, prioritzant els infants, malalts i ancians. 

OBJECTIU 2 

Un país compromès a preservar tots els sòls agraris i les pastures 

de més qualitat, vetllant per la seva salut, la seva integritat i els 

ecosistemes dels quals depenen. 

OBJECTIU 3 

Un país que opta per l'agricultura i la ramaderia ecològiques, que 

minimitza l'ús de productes químics (fertilitzants i fitosanitaris), que 

prioritza la seguretat, la integritat i la diversitat genètica de les 

races i varietats conreades. 

OBJECTIU 4 

Una agricultura que conserva i posa en valor la diversitat agrària 

de la nostra terra i fomenta l’horticultura de proximitat, també en 

els espais urbans i els seus entorns. 

OBJECTIU 5 

Un país que dignifica el treball d’agricultors, ramaders, pagesos i 

pastors, i que els reconeix –no sols de fet, sinó també de dret– que 

a més d’alimentar-nos, gestionen la majoria dels nostres paisatges. 

OBJECTIU 6 

Uns fons marins ecològicament rics i biodiversos, que s’han 

regenerat després d’haver abandonat els sistemes de pesca 

insostenibles, haver establert reserves marines i haver recuperat la 

pesca artesanal.   
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 

Tendir cap al residu zero, amb una reducció 
sostinguda  de residus i un augment de la seva 
revalorització 

Idea general 

Cal comprendre que és anòmal generar residus; que només 

podrem viure en harmonia amb la Terra si aprenem a funcionar 

com ho fa la natura, amb cicles tancats, en què tot es reutilitza i res 

no es llença. La nostra fita hauria de ser eliminar completament els 

residus, canviant els procediments per tancar cicles de matèria i 

energia, i assolir el “residu zero”. La prudència demana prioritzar 

l’eliminació de la generació dels residus més perillosos i tòxics, 

aquells que deixen un llegat més enverinat a les futures 

generacions.    

 
Situació actual 

Generem massa residus de tota mena; només de domèstics, quasi 

500 kg per cap a l’any. Tot i que la proporció de recollida selectiva 

és elevada, el 70% dels nostres residus van a parar als abocadors o 

a les incineradores. Cal minimitzar els residus en origen i tancar 

cicles, tal com preconitza l’Estratègia catalana cap al residu zero. I  

 
 

aquesta estratègia ha d’abastar tots els residus: industrials, 

agrícoles, ramaders, pesquers, domèstics (inclosos els aliments que 

es rebutgen), etc. Vivim amb una mentalitat i uns sistemes  

econòmics lineals heretats del segle XIX en un món en què ja no 

serveixen. Convertir la nostra economia en una altra de circular no 

només és possible, sinó rendible. Cal actuar avui per accelerar la 

transició a una economia circular i aprofitar les oportunitats 

empresarials i laborals que ofereix. L'economia perd actualment 

una quantitat significativa de matèries primeres secundàries que es 

llencen cap als fluxos de residus, i solen generar problemes allà on 

van a parar, a voltes molt lluny.  

 

Proposta 

Transformar l’actual  model productiu cap un altre orientat a 

minimitzar els residus, fins arribar al residu zero en tots els sectors i 

àmbits. Un model compromès seriosament a gestionar amb 

responsabilitat el llegat de tots els residus tòxics i perillosos 

heretats. Si les empreses volen competir millor han de treure el 

màxim profit de tots els recursos, i això significa donar-los un nou 

ús productiu i no pas enterrar-los en abocadors com residus. 
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OBJECTIU 1 

Un país amb un model productiu d’economia circular. Això vol dir 

reutilització, reparació, recondicionament i reciclatge dels materials 

i productes existents. Allò que es considera un residu sovint esdevé 

un recurs, i tots els recursos han de ser gestionats de manera més 

eficient al llarg del seu cicle de vida. 

OBJECTIU 2 

Un país que ha assumit la responsabilitat de gestionar tots els 

residus que produeix, fins i tot el més perillosos i nocius, com són 

els nuclears i químics tòxics, mentre no arribin a desaparèixer del 

sistema productiu i mantinguin la seva perillositat. 

OBJECTIU 3 

Uns sistemes productius i uns serveis compromesos a minimitzar 

els impactes negatius socials i ambientals dels residus, gestionant 

el rebuig de manera òptima, sense exportar cap residu a països 

empobrits. 

OBJECTIU 4 

Un sistema industrial que ha abandonat l’obsolescència 

programada, que fomenta la qualitat i la durabilitat dels 

productes, màquines i instal·lacions, i que basa la seva economia 

en la prestació de serveis sobres aquests productes. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 

Aconseguir una mobilitat segura, sana, 
ambientalment i socialment sostenible 

Idea general 

La vida és moviment, i la qualitat de la nostra vida social seria 

impossible sense mobilitat. Volem mantenir-la, però hem 

d’aprendre a moure’ns millor. Aspirem a una mobilitat segura, 

sostenible i saludable. Segura, en el sentit que redueixi els 

accidents al màxim. Sostenible, en el sentit que depengui de fonts 

d’energia renovable, tant en el transport públic com en el privat. 

Saludable, perquè promogui les modalitats de desplaçament més 

sanes, redueixi els desplaçaments obligats, elimini la contaminació 

atmosfèrica i acústica del transport i altres efectes derivats de 

cremar combustibles fòssils. 

 

Situació actual 

El transport és el sector que més energia consumeix a Catalunya 

(entorn del 40% del total) i quasi tota és d’origen fòssil. La majoria 

de desplaçaments obligats per motiu de feina o d’estudi que es fan 

al país són motoritzats, i els que es fan amb vehicle privat 

dupliquen els que es fan amb transport públic. Les infraestructures  

 
 

 

 

de transport provoquen la fragmentació de barris, pobles, hàbitats i  

paisatges, intercepten els fluxos de moltes espècies de flora i fauna, 

i el trànsit contamina l’aire i provoca soroll. Tanmateix, la nostra 

societat reacciona: els resultats de l’augment dels espais per a 

vianants, dels desplaçaments urbans a peu o en bicicleta i el 

foment del transport públic o combinat en diverses grans ciutats 

són molt prometedors. A Barcelona, el 80% dels desplaçaments 

interns ja es fan a peu, en bicicleta o en transport públic. 

 

Proposta 

Impulsar una mobilitat que prioritzi desplaçaments no motoritzats 

o amb sistemes integrats de transports públics, que  restringeixi els 

desplaçaments amb vehicles privats i que fomenti l’ús d’energies 

renovables en tots els mitjans de transport, per reduir el dèficit 

ecològic i econòmic i millorar la nostra qualitat de vida. Les 

polítiques d'infraestructures haurien de corregir disfuncions, 

desfragmentar el territori i desenvolupar les noves xarxes de 

comunicació d’una forma equilibrada i coherent amb el principis de 

sostenibilitat. 
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OBJECTIU 1 

Un país amb xarxes de ciutats i barris compactes, complexes, 

diverses i ben connectades. 

OBJECTIU 2 

Unes ciutats amables i segures per als vianants i els ciclistes. 

OBJECTIU 3 

Una accessibilitat universal al transport públic i als equipaments 

públics. 

OBJECTIU 4 

Uns barris, viles i pobles amb una mobilitat de qualitat, segura i 

sostenible, a velocitat humana. 

OBJECTIU 5 

Un país que ofereix un ventall d’estratègies efectives per dissuadir 

l’ús del vehicle privat. 

OBJECTIU 6 

Un país amb l’aire net de contaminants (primaris i secundaris) 

generats al país. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7 

Assolir un territori amb ecosistemes íntegres, 
amb usos del sòl equilibrats i paisatges urbans, 
rurals i naturals de qualitat 

Idea general 

Catalunya serà més pròspera, equilibrada i segura com més 

harmònic sigui el seu territori, com més integritat ecològica tingui, 

com menys contaminat i més energèticament independent sigui i, 

sobretot, com més sana i feliç sigui tota la seva població. La 

configuració del territori i del paisatge reflecteix els valors 

dominants i alhora té una gran importància en la qualitat de vida i 

el benestar de la societat. Els criteris que guiïn les polítiques 

territorials i urbanístiques han de basar-se en valors reals, com són 

la salut de la població i dels ecosistemes, i no en un suposat capital 

que en fa abstracció.  

 

Situació actual 

Catalunya és un país muntanyós i forestal (62% de la superfície és 

coberta de boscos, matollars o pastures) i densament poblat, amb 

una gran diversitat paisatgística i natural. A més dels seus 7,5 

milions d’habitants, acull un gran nombre de turistes, que en  

 
 

duplica la població a l’estiu. El 85% de la població i la majoria dels 

turistes que rebem es concentren en poc més del 10% del territori,  

sobretot al litoral i les planes prelitorals, on els conflictes per l’espai 

són molt grans. La conservació del nostre patrimoni natural i 

paisatgístic, molt ric i divers, planteja, doncs, uns reptes molt 

complexos. L’especulació urbanística impulsada per una ambició 

egoista ha malmès molts paisatges i sòls de qualitat, i ha creat 

espais banals, desendreçats, fragmentats, plens de deixius, que ara 

caldrà recuperar i regenerar. 

 

Proposta 

Un territori ben ordenat i endreçat pel que fa als usos del sòl, amb 

una estructura urbana compacta, que ha restaurat les peces 

disperses i disfuncionals, amb uns paisatges quotidians sans, bells i 

diversos, que defugen la mediocritat i la banalitat, que conserven la 

identitat i reforcen el sentiment de comunitat, de pertinença i la 

responsabilitat que tenim de custodiar-los i trametre’ls en bon estat 

a les generacions futures. Una societat que estima la seva terra, el 

seu mar i els seus paisatges, que en gaudeix i en té cura amb 

responsabilitat. 
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OBJECTIU 1 

Un país que conserva els seus espais naturals, terrestres i marins, 

parant atenció als hàbitats i a les espècies més fràgils i 

amenaçades; compromès a regenerar els sòls erosionats i 

degradats que no poden desenvolupar les seves funcions, que 

impulsa accions de reconnexió d’hàbitats i paisatges i que integra 

la dimensió històrica, identitària i cultural en la gestió del territori. 

OBJECTIU 2 

Una societat conscient de la interdependència que hi ha entre la 

salut plena de les persones i la salut de la natura que ens acull, 

sosté i nodreix, i que, per tant, actua sempre en conseqüència.  

OBJECTIU 3 

Una societat conscient de la riquesa i la varietat dels seus 

paisatges, de la seva rellevància per al benestar personal, social i 

espiritual, i de la responsabilitat que té de conservar-los i, si escau, 

de restaurar-los. 

OBJECTIU 4 

Un país amb un hàbitat urbà ecològic i saludable, amb una gran 

presència de vegetació i agricultura urbana, que integra la forma 

arquitectònica, el metabolisme i els seus fluxos, i que excel·leix en 

l’aplicació de principis i solucions de l’ecologia urbana. 

OBJECTIU 5 

Un hàbitat urbà autosuficient i connectat, que evita la segregació 

social i les desigualtats, que impulsa els valors d’urbanitat de la 

civitas i que garanteix la plena convivència en pau entre els seus 

ciutadans. 

OBJECTIU 6 

Un país que posi en valor el sistema d’espais naturals protegits 

com a elements cabdals d’un desenvolupament social i econòmic 

local que ajudi a l’equilibri territorial. 

OBJECTIU 7 

Un país que promogui la custòdia del territori, el mecenatge privat i 

el voluntariat com vies per implicar la societat civil en la 

conservació de la natura. 

OBJECTIU 8 

Un país que posa en valor els seus espais naturals sagrats 

(Montserrat, Montsant, Poblet, Miracle i tants d'altres) i els 

revitalitza com a llocs de reconnexió profunda de les persones amb 

la Natura i amb elles mateixes. 
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MISSIÓ, LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS 

Salut 
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“L’ésser humà només podrà sortir del seu estat de dolor 

si eleva la seva consciència.” 

DJWHAL KHUL 
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MISSIÓ 

Promoure un país saludable que consideri que el fet de vetllar 
per la salut és un dret, fonamentat en una cultura de 

l’autoconeixement i la responsabilitat pròpia i col·lectiva envers 
la salut, i en un sistema sanitari amb una visió integral que sigui 

equitatiu i solidari i que se centri en les persones.
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Idea general

Cada dia som més conscients dels canvis tan profunds que s’estan 

produint a la societat i que afecten totes les àrees de la nostra vida: 

l’economia, la política, l’educació, el medi ambient, la ciència, les 

organitzacions, la família... i, per descomptat, la salut. Tot aquest 

procés és el reflex d’una transformació profunda que s’està 

produint en la consciència de les persones. Fórmules i estructures 

que fins ara prevalien i semblaven adequades estan deixant de ser-

ho, per la qual cosa s’ha creat un espai d’incertesa i de riscos, però 

també d’oportunitat d’avenç, transformació i progrés. 

Les darreres aportacions científiques apunten al fet que som 

partícips de la realitat que construïm: l’observador no està separat 

d’allò observat, i la seva sola presència ho pot modificar. Podem 

afirmar, com ens diu el físic Ilya Prigogine, que “qualsevol cosa que 

anomenem realitat, se’ns revela mitjançant una construcció activa 

en la qual hi participem”. Sorgeix així la responsabilitat, entesa com 

a capacitat de crear. És a dir, com a copartícips del món en el qual 

habitem, les persones tenim una certa capacitat de participar i 

construir la nostra vida i la nostra salut. D’aquesta manera podem 

avançar en els reptes que, com a societat, tenim en la gestió de la 

nostra pròpia salut, en la consolidació del benestar de les persones 

com un bé públic, i en la transformació del sistema sanitari cap a un 

model més participatiu, empàtic i respectuós. Per tal d’aconseguir 

aquestes fites, el nou paradigma de la salut requereix consciència 

d’aquesta capacitat transformadora d’informació, formació i 

respecte, així com una visió més àmplia de la realitat. 

El treball que aquí es presenta concreta el què. Algunes d’aquestes 

línies estratègiques es podria percebre que ja existeixen. Tanmateix 

l’èmfasi s’haurà de posar en el com es duen a terme les accions per 

assolir els objectius, tant en les grans decisions com en les petites 

accions del dia a dia de tots els agents relacionats amb la salut i el 

benestar de les persones. Perquè tant l’acompanyament en el 

procés de canvi com el fet de poder-lo mantenir en el temps tenen 

una gran importància. 

 

Situació actual 

Els reptes socioeconòmics i científics actuals demanen que es revisi 

el model de sistema de salut que volem per a les properes 

generacions. L’article 25 de la Declaració universal dels drets 

humans explicita que: “Tota persona té dret a un nivell de vida 

adequat que li asseguri, així com a la seva família, la salut, el 

benestar i en especial l’alimentació, la vestimenta, l’habitatge, 

l’assistència mèdica...” 

L’informe Salut per a tots en l’any 2000 de l’OMS i la UNICEF 

(Alma-Ata 1978) indica que: “La salut és un dret humà fonamental i 

la consecució del nivell de salut més alt possible és un objectiu 

social prioritari que exigeix la intervenció de molts sectors socials i 

econòmics, a més del sector sanitari (…), i és el dret i el deure del 

poble el fet de participar individualment i col·lectivament en la 
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planificació, així com en l’aplicació de la seva atenció a la salut. Els 

governs tenen la responsabilitat de la salut de les seves poblacions, 

que pot ser aconseguida només mitjançant la provisió d’unes 

mesures sanitàries i socials adequades, amb la finalitat d’assolir per 

a tots els ciutadans del món un grau de salut que els permeti portar 

una vida productiva socialment i econòmicament”. 

La Comissió sobre Determinants Socials de la Salut creada l’any 

2004 per l’OMS va arribar a la conclusió que “les condicions socials 

en què les persones neixen, creixen, treballen i envelleixen, 

determinen la seva bona salut o mala salut”. Per això, l’OMS insta 

als governs, a la societat civil i a altres organitzacions a unir-se per 

tal d’adoptar mesures encaminades a millorar la vida dels 

ciutadans, i plantegen l’objectiu d’assolir l’equitat sanitària. 

És un fet reconegut que el nostre sistema sanitari ha estat pioner i 

ha estat en molts aspectes, un referent. Els avenços tecnològics, 

diagnòstics i terapèutics han contribuït a la millora de l’estat de 

salut i la qualitat de vida de la població. Fins ara, gran part dels 

esforços i dels recursos destinats a millorar la salut, s’han adreçat 

principalment a diagnosticar i guarir problemes de salut i al sistema 

sanitari. Ara caldria buscar un equilibri que potenciï actuacions per 

a mantenir la salut i prevenir la malaltia.  

Si s’analitzen les causes principals de les malalties, s’observa que es 

relacionen fonamentalment amb els estils de vida i els determinants 

socials i mediambientals. Aquesta constatació ha quedat refermada 

pels treballs d’alguns autors que posen de manifest que, de tots els 

factors que influeixen en la salut, les conductes personals tenen un 

impacte d’un 40%; la història familiar i genètica, d’un 30%; els 

factors mediambientals i socials, d’un 20%, i les intervencions 

mèdiques, d’un 10%. 

El nostre sistema sanitari es troba en un procés de canvi encara 

que fins ara ha estat més centrat en la malaltia que en la salut, amb 

un enfocament que fa que el pacient tingui a vegades un rol no 

suficientment actiu, i a vegades també amb uns plantejaments 

generalment poc integrals. Així mateix està canviant el paper i la 

consideració que es té dels professionals sanitaris se’ls respecta i 

valora pels coneixements i la professionalitat però cal avançar en la 

seva  consideració pel que fa a la presa de decisions estratègiques 

del sistema sanitari 

 

Proposta 

Partint de la base que la sanitat catalana disposa avui d’un model 

d’excel·lència, es veu l’oportunitat d’avançar cap a un nou model 

que prevegi un paradigma més humà i participatiu, que posi la 

persona en el centre de tots els seus àmbits, orientat cap a la salut, 

es a dir, cap els estils de vida saludables i vitals. Els eixos d’aquest 

nou model inclouen l’autoconeixement, el desenvolupament 

personal, la informació i la formació perquè tota la societat 

esdevingui més autoresponsable. 
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La visió fragmentada i unidimensional de la persona ha 

d’evolucionar cap a una visió integral i multidimensional (física, 

emocional, mental, social i espiritual), i ha de promoure una millor 

integració dels diferents enfocaments diagnòstics i terapèutics. A 

més una política sanitària adequada ha de tenir en compte la 

modificació de les condicions socials per tal que les persones 

tinguin una vida digna, i el manteniment de la salut del ciutadà i 

dels professionals que l’atenen. Finalment, ha de propiciar que les 

persones puguin expressar-se en plenitud i harmonia amb elles 

mateixes i amb el seu entorn i promoure que la ciència s’apliqui 

amb consciència, competència, professionalitat i amor. 

Es tracta doncs, d’inspirar una visió de la salut que sigui “una 

manera de viure autònoma, solidaria i joiosa” com indicava el Dr. 

Jordi Gol i Gorina. 
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Per un sistema sanitari integrat i  
participatiu que defineixi el paper de tots 

els agents implicats en el seu 
funcionament (pacients, professionals, 

organitzacions sanitàries i administració 
pública) que determini quin valor aporten 
en el propòsit de situar la persona i la seva 
salut en el centre de les seves accions. Els 

valors que inspirin aquesta línia 
estratègica haurien de ser: autonomia, 

empoderament dels pacients i 
professionals, medicina integral, treball en 

equip i qualitat: equitat, eficiència, 
efectivitat. 

Per un país que preveu la salut 
 com un bé primari fonamental,  

que posa en valor una societat justa, 
solidària, coresponsable i compromesa 

en la salut, que garanteix el dret a 
l’assistència sanitària i el dret a la 
protecció de la salut de manera 

transversal i intersectorial, així com l’ús 
responsable i sostenible del sistema 

sanitari. Els valors que haurien d’inspirar 
aquesta línia estratègica són: Justícia, 

solidaritat, coresponsabilitat,  
compromís i sostenibilitat. 

Per un país que consideri la salut  
com un valor propi de la persona;  

que faciliti al ciutadà els instruments que 
l’ajudin a empoderar-se i a fer-ne una 

gestió adequada; que afavoreixi un 
model de creixement i desenvolupament 

personal vinculat al valor de la salut, i 
fonamentat en la promoció dels valors 

següents: autoconeixement, 
responsabilitat, participació activa, 

autodeterminació i solidaritat. 

 

 Promoure un país saludable 
que consideri que el fet de vetllar 

per la salut  és un dret, 
fonamentat en una cultura de 

l’autoconeixement i la 
responsabilitat pròpia i col·lectiva 

envers la salut, i en un sistema 
sanitari amb visió integral, que 
sigui equitatiu i solidari i que se 

centri en les persones. 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES SALUT 
 

1. Per un país que consideri la salut com un valor propi de la persona; que faciliti al ciutadà els 
instruments que l’ajudin a empoderar-se i a fer-ne una gestió adequada; que afavoreixi un 

model de creixement i desenvolupament personal vinculat al valor de la salut, i fonamentat en 
la promoció dels valors següents: autoconeixement, responsabilitat, participació activa, 

autodeterminació i solidaritat 

2. Per un país que contempla la salut com un bé primari fonamental, que posa en valor una 
societat justa, solidària, coresponsable i compromesa en la salut, que garanteix el dret a 

l’assistència sanitària i el dret a la protecció de la salut de manera transversal i intersectorial, així 
com l’ús responsable i sostenible del sistema sanitari. Els valors que haurien d’inspirar aquesta 

línia estratègica són: justícia, solidaritat, coresponsabilitat, compromís i sostenibilitat 

3. Per un sistema sanitari integrat i participatiu que defineix el paper de tots els agents  
implicats en el seu funcionament (pacients, professionals, organitzacions sanitàries 

i administració pública) que determini quin valor aporten en el propòsit de situar la persona i la 
seva salut en el centre de les seves accions. Els valors que inspirin aquesta línia estratègica 
haurien de ser: autonomia, empoderament dels pacients i professionals, medicina integral, 

treball en equip i qualitat: equitat, eficiència, efectivitat
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 

Per un país que consideri la salut com un valor 
propi de la persona; que faciliti al ciutadà els 
instruments que l’ajudin a empoderar-se i a fer-
ne una gestió adequada; que afavoreixi un 
model de creixement i desenvolupament 
personal vinculat al valor de la salut, i 
fonamentat en la promoció dels valors 
següents: Autoconeixement, responsabilitat, 
participació activa,  autodeterminació i 
solidaritat	

Idea general 

Es vol contribuir a millorar la salut de la persona a través de la 

presa de consciència i pro activitat en viure amb vitalitat i plenitud. 

Això demana potenciar l’autoconeixement de la pròpia constitució 

(física, emocional, mental, social i espiritual) i d’aquesta forma 

contribuir a assolir i mantenir una vida saludable. Per aconseguir 

aquesta fita convé garantir un paper actiu de tots els serveis i 

institucions del sistema sanitari i de la societat en general. 

Cal també millorar la capacitat de la persona per resoldre els seus 

problemes de salut lleus, aquells que inicialment no haurien de  

 
 

requerir d’una intervenció professional; i els seus reptes vitals, que  

són aquelles situacions que generen un canvi en la persona o en el 

seu entorn i que potencialment li poden produir un trastorn 

(pèrdues, dols, estrès, canvis significatius...).  

Es tractaria de donar eines per tal que la persona pugui esdevenir 

empoderada (autònoma, responsable i amb capacitat de prendre 

les pròpies decisions d’una manera informada i conscient) i 

potenciar també la seva resiliència (capacitat per enfrontar 

situacions de la vida que li generin una pressió extra sense 

desestructurar-se, tot aprofitant l’oportunitat de creixement i 

maduració). L’objectiu final seria que es generés una autonomia i 

interdependència saludable. 

 

Situació actual 

La “cultura de la salut” està més orientada a tractar la malaltia que 

potenciar/fomentar la salut en totes les seves dimensions. Sovint la 

dimensió de promoció de la salut i prevenció de la malaltia no estan 

prou presents. Alhora, el coneixement de la pròpia constitució, dels 

estils de vida, dels patrons de conducta, la gestió de les emocions, 

condicions i relacions socials, condicions laborals, nivell econòmic, i 

factors mediambientals, entre d’altres, es poden considerar 

elements no prou valorats. 
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És conegut que les intervencions biomèdiques no són sempre les 

principals responsables del benestar individual i la millora del nivell 

de salut de la població; en canvi, acaparen una part important de 

recursos. També s’observa una insuficient educació en 

l’autoconeixement i en com mantenir una vida saludable a les 

escoles, instituts i universitats. Així mateix, la formació universitària 

prepara fonamentalment “experts en malalties”, posant poc èmfasi 

en formar “experts en salut” i en relacions interpersonals. 

S’observa una excessiva dependència del ciutadà vers el sistema 

sanitari, amb una errònia percepció que tot es pot guarir i que el 

sistema ho ha de resoldre tot. De vegades, les persones que 

s’adrecen al sistema sanitari fan un ús inadequat de certs recursos. 

Venim d’una herència paternalista que no ha afavorit el creixement 

de les persones a l’hora d’encarar els seus problemes vitals i de 

salut. Així mateix, vivim immersos en una cultura de la immediatesa, 

on no es té en compte que tot té el seu procés. Amb aquesta 

actitud s’ha potenciat la medicalització de problemes de la vida, o 

fins i tot de la vida mateixa. A més, s’observa una insuficient 

educació en l’autogestió dels problemes de salut i dels processos 

vitals. 

Per altra banda s’evidencia una major demanda de “cultura de la 

salut”, un major interès sobre informació i formació en temes 

d’autoconeixement i de desenvolupament personal; i un anhel 

d’una vida més plena. Alhora, creix la sensibilitat cap a l’adopció 

d’actituds que contribueixen a la sostenibilitat del sistema sanitari, 

en paral·lel amb una major consciència ecològica i de respecte per 

a la natura. 

 

Proposta 

Entenem per vivificar la vida l’impuls permanent per mantenir la 

persona en un estat vital i saludable; tot potenciant en aquest 

procés l’autoconeixement, una nova relació amb si mateix, amb 

l’entorn, la comunitat i les circumstàncies de la vida. D’aquesta 

manera es vol que les persones puguin viure una vida més plena en 

tots els vessants de l’existència: física, emocional, mental, social i 

espiritual. 

S’entén com a dimensió física el coneixement del propi cos, la cura 

interna i externa d’aquest, la importància dels hàbits de vida en el 

balanç salut – malaltia, la seva relació amb l’entorn i la rellevància 

del contacte saludable i respectuós amb la natura. 

La dimensió emocional abraça el coneixement de les emocions, 

dels sentiments i les creences, per tal de gestionar-les de forma 

saludable. 

La dimensió mental tracte del coneixement del món dels 

pensaments i de les idees, i de com –gestionar-les d’una manera 

positiva. 
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La dimensió social és una condició de l’ésser humà que implica la 

necessitat de formar part d’un col·lectiu determinat, compartir una 

identitat, uns valors i un compromís, i que permet interactuar i 

relacionar-nos. 

La dimensió espiritual, vinculada amb la interioritat de la persona i 

amb el món dels valors, dóna sentit a la vida i genera un impacte 

positiu en si mateix, en els altres i en l’entorn. 

El coneixement i la gestió adequada d’aquestes dimensions 

interrelacionades poden potenciar l’adopció d’actituds i de 

conductes saludables que reorientin a la societat cap a una vida 

viscuda amb plenitud. 
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OBJECTIU 1 

Un sistema sanitari que facilita informació i formació adequades als 

ciutadans sobre com assolir l’autoconeixement integral i mantenir 

una vida activa i saludable, amb responsabilitat, autoestima i 

llibertat envers la vida i la salut de totes les persones. 

OBJECTIU 2 

Una societat que disposa d’eines i capacitats d’autogestió i 

autocura per als problemes bàsics de salut i els reptes dels 

processos vitals, com ara els canvis importants, la gestació, les 

pèrdues i dols, etc. 

OBJECTIU 3 

Una societat conscient que una comunitat esdevé sana i vital quan 

és sensible i coresponsable acollint i integrant als més vulnerables. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

Per un país que preveu la salut com un bé 
primari fonamental, que posa en valor una 
societat justa, solidària, coresponsable i 
compromesa en la salut, que garanteix el dret a 
l’assistència sanitària i el dret a la protecció de 
la salut de manera transversal i intersectorial, 
així com l’ús responsable i sostenible del 
sistema sanitari. Els valors que haurien 
d’inspirar aquesta línia estratègica són: justícia, 
solidaritat, coresponsabilitat, compromís i 
sostenibilitat 

Idea general 

Es vol garantir la solidaritat, la subsidiarietat i l’equitat fomentant la 

corresponsabilitat de tots els actors dins de l’àmbit de la salut. 

Convé que tots pensem d’una manera global -el millor per a tots- i 

que actuem de manera local. Cal preservar el sistema de salut com 

a corrector de desigualtats socials i constructor de cohesió social. 

Per altra banda, la crisi global en la que estem immersos ens ha fet 

veure la necessitat de fer un ús més responsable dels recursos, la  

 

 
 

qual cosa també implica canvis en l’enfocament de tot el sistema 

sanitari per tal de fer-lo més sostenible. 

La consideració de la salut com un bé primari pel conjunt dels 

ciutadans implica, necessàriament, un paper actiu de totes les 

institucions de la societat, i no només de l’administració; això és, 

des de l’escola fins a la universitat, des de les empreses, dels 

sindicats o les organitzacions socials i comunitàries fins les 

associacions d’afectats, entre d’altres. 

 

Situació actual 

La crisi econòmica actual està provocant unes pressions inèdites 

amb disminució de recursos econòmics destinats al sistema de 

salut, la docència, la recerca i la innovació. En aquest context prima 

el criteri de l’estalvi i no tant el criteri de canvi i transformació que 

pot aportar aquesta situació de crisi; fet que pot posar en perill 

l’equitat i la solidaritat i les millores assolides en les condicions 

socials, laborals, humanes i materials del conjunt de la població. 

Observem que la ciutadania és cada cop més sensible als seus 

deures, i no tant sols als seus drets, i esdevé gradualment més 

conscient de la limitació dels recursos. La major facilitat d’accés a la 

informació la fa ser més participativa i coresponsable. També 
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augmenta la sensibilitat cap a la creació de sistemes de salut més 

sostenibles que, juntament amb la consciència social de la societat 

civil, contribueixen a potenciar un sistema de salut més solidari. En 

aquest sentit, cal  destacar que la voluntat solidària de la nostra 

societat, amb una gran desenvolupament del voluntariat, 

fundacions, associacions vinculades a la salut, Marató de TV3, 

donacions d’òrgans, de sang, etc. 

 

Proposta 

S’han de fer esforços per preservar l’equitat i la solidaritat de la 

societat, i això implica canvis d’actitud en el sistema sanitari per 

alinear-se amb les noves necessitats de salut i benestar de les 

persones. És cabdal potenciar la sensibilitat i responsabilitat social 

com imperatius ètics en les organitzacions sanitàries, socials i 

empresarials, per tal que interactuïn amb el teixit social i s’avanci 

cap a la salut i el benestar comú. El teixit empresarial hauria 

d’integrar en el seu procés organitzatiu i productiu un compromís 

actiu cap a la preservació de la salut. 

Les organitzacions i els professionals de la salut haurien de 

participar, cada cop més, en una gestió sostenible i solidària dels 

recursos que fan servir en el dia a dia. La nova relació que es 

proposa entre la persona i la societat en l’àmbit dels problemes de 

salut i reptes vitals, suposa augmentar l’autonomia del ciutadà 

envers el sistema sanitari, empoderant-lo i potenciant les seves 

habilitats per afrontar problemes i reptes per tal de generar una 

actitud més pro activa i un ús més responsable dels serveis 

sanitaris públics. Tot això contribuirà, de ben segur, a la viabilitat i 

sostenibilitat del sistema sanitari. 

Amb aquesta Línia estratègica no només aconseguirem beneficis 

per a les persones generant més autonomia, sinó també pel conjunt 

de la societat, evitant el malbaratament de recursos, així com -la 

transferència dels costos sanitaris actuals a les generacions futures. 

Aquest fet contribuirà a una distribució més justa i solidària dels 

recursos disponibles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
              227 

OBJECTIU 1 

Un sistema sanitari que aplica criteris de solidaritat i l’equitat, per 

tal de garantir l’atenció a les persones amb problemes de salut i 

reptes vitals, donant prioritat als més vulnerables. 

OBJECTIU 2 

Un sistema sanitari sostenible i suficient que fa un ús 
responsable dels recursos humans, sanitaris, econòmics, 
socials i naturals. 

OBJECTIU 3 

Unes empreses i organitzacions de tots els sectors que són 

plenament conscients de la importància del seu paper actiu en la 

salut dels ciutadans i donen suport, a l’assoliment d’un sistema 

sanitari mes equilibrat i d’una societat més saludable. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 

Per un sistema sanitari integrat i participatiu 
que defineixi el paper de tots els agents 
implicats en el seu funcionament (pacients, 
professionals, organitzacions sanitàries i 
administració pública) que determini quin 
valor aporten en el propòsit de situar la 
persona i la seva salut en el centre de les 
accions. Els valors que inspirin aquesta línia 
estratègica haurien de ser: autonomia, 
empoderament dels pacients i professionals, 
medicina integral, treball en equip i  qualitat: 
equitat, eficiència i efectivitat 

Idea general 

Es vol inspirar una relació respectuosa, empàtica i humanitzadora 

entre els diferents agents implicats, tant en la demanda com en 

l’atenció sanitària, que afavoreixi un tracte més humà i aliances de 

caràcter cooperatiu. 

La persona és l’eix d’aquesta relació, i això té implicacions tant en 

els models de relació en les organitzacions sanitàries com en 

l’exercici de l’atenció assistencial sanitària. Des d’aquesta  

 
 

perspectiva només hi ha una medicina: aquella que ajuda la 

persona en totes les seves facetes. 

 

Situació actual 

A la nostra societat les persones, s’estan empoderant cada vegada 

més. Hi ha un accés més ràpid i universal a la informació, que fa 

que la ciutadania vulgui participar, cada cop més, en la presa de 

decisions. També s’adopten altres maneres d’entendre i viure la 

salut i la malaltia amb una visió més integral i integradora on, a més 

de tenir en compte el cos físic, es reconeixen les altres dimensions 

de l’esser humà. Per tant, creix l’interès i la sensibilitat per una visió 

i atenció global. 

Els pacients, en general, valoren positivament el sistema sanitari i 

confien en els professionals i en la seva atenció, i es mostren 

satisfets amb els serveis que reben; es té una percepció del sistema 

sanitari com un proveïdor de bé comú. El nostre sistema sanitari 

gaudeix d’excel·lents professionals amb un gran potencial humà i 

tècnic, amb un alt nivell de preparació i amb desitjos de millora i 

canvi, així com de compromís amb la societat. Destaca el seu 

talent, entrega, esperit de servei, vocació, consciència de grup, 

altruisme en compartir coneixements, esperit de globalització i una 

forta penetració en dinàmiques de reflexió ètica. 



 

 
              229 

Ara bé, també és cert que el sistema sanitari encara no recull prou 

totes les tendències del nou paradigma. 

En línies generals l’atenció sanitària tradicionalment s’ha focalitzat 

en les alteracions de la salut a nivell somàtic, sense tenir una visió 

prou integrada del caràcter multidimensional de l’ésser humà i de 

l’abordatge que això reclama dels problemes de salut. Els 

professionals no sempre s’obren a la consideració dels nous 

paradigmes científics, que aporten una visió més àmplia de 

l’abordatge de les malalties. Això fa que sovint, les persones 

cerquin solucions i comprensió fora del sistema sanitari reglat. En 

certes ocasions es troba a faltar llibertat per decidir o escollir el 

tipus d’atenció assistencial que la persona sent que necessita, ja 

sigui preventiu i/o terapèutic. La persona aspira a ser escoltada, a 

ser tractada en la seva totalitat, i amb una atenció integrada i 

coordinada. Si a això s’afegeix que de vegades es dóna una 

asimetria en la relació professional - pacient, on les mirades no 

sempre convergeixen, es pot arribar a produir una manca 

d’empatia entre els professionals i els usuaris, així com una manca 

de respecte dels usuaris envers els professionals. 

Seguint amb aspectes relacionals, s’observa una major 

professionalització dels àmbits directius i de gestió de les 

institucions sanitàries, així com també una materialització de 

models participatius en la gestió; i es percep la necessitat de 

prendre decisions fonamentades en l’equilibri entre el coneixement, 

l’experiència i els valors socials emergents. És a dir, augmenta el 

desig d’humanitzar la vida en general i en particular el sistema 

sanitari. Tanmateix, en la relació entre professionals i quadres 

directius, encara s’observa una manca d’espais de trobada i de 

visions compartides malgrat que la tendència està canviant. Cal 

seguir avançant en potenciar la creativitat, la participació i 

l’autorealització dels professionals en el que seria un model de 

bona governança. Encara perdura, en molts llocs, una cultura 

jeràrquica que ubica el talent en posicions subordinades. Alhora, el 

professional, que és el principal valor o actiu del sistema sanitari, 

necessita que se’l valori, i se l’escolti, o se’l tingui en compte. Quan 

això no succeeix, augmenta la desmotivació i desil·lusió dels 

professionals sanitaris, la qual cosa pot portar a una gestió reactiva 

dels conflictes, o a adoptar unes actituds de victimisme, queixes 

generalitzades (cultura del greuge, “burnout”,...) o de “pilotes fora”. 

De vegades, es troba a mancar un lideratge que potenciï, orienti, i 

gestioni el desenvolupament de les persones i les organitzacions. 

En definitiva, el sistema sanitari ha de tenir molt present al 

professional en el centre de les polítiques de salut i de serveis. 

Tant els professionals com les institucions comencen a integrar el 

nou paradigma de la cooperació en lloc de la competició. Estan 

apareixent xarxes i meta-xarxes a tots nivells (científiques, 

professionals, pacients) que faciliten el respecte, la cooperació, el 

intercanvi de coneixement i la creativitat, com també la fertilització 

entre diferents disciplines (sociologia, enginyeria, biologia, 

ecologia,...). Tot això coexisteix amb l’aparició i obertura de nous 

horitzons científics que estan canviant el paradigma de la recerca 
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biomèdica i de les ciències de la salut i de la seva aplicació (ex. 

biologia de sistemes complexes, medicina regenerativa, medicina 

personalitzada, medicina integrativa, medicina de xarxes, influència 

de la física quàntica en la medicina i la biologia,...). Totes aquestes 

línies d’avenç científic provoquen canvis tant en les relacions 

interprofessionals com en el sistema sanitari i la pròpia societat, la 

qual cosa impulsa a la interconnexió i la col·laboració. Això no 

obstant, cal simplificar una burocràcia que encara és excessiva, i no 

té prou capacitat d’adaptació als canvis per poder millorar la seva 

efectivitat. 

El sistema sanitari actual, en ocasions, fomenta una productivitat 

que no sempre és ben entesa, on la quantitat predomina sovint 

sobre la qualitat. Per això, se suggereix utilitzar incentius adequats 

per fomentar-la i per mesurar-la; tenint en compte la forta càrrega 

de treball i pressió del factor temps. En les darreres dècades, la 

pràctica mèdica s’ha caracteritzat per un creixent intervencionisme 

tecnològic, que si bé és cert que ha aportat la resolució de molts 

problemes, quan s’aplica sense justificació necessària crea 

situacions d’inefectivitat, ineficiència i dependència tecnològica. 

La tendència positiva a instaurar la cultura de l’avaluació pot 

contribuir a millorar aquesta situació com també ajudar a una presa 

de decisions més conscient i encertada, de manera que el sistema 

sanitari aconsegueixi ser de més qualitat, més sostenible i, des de la 

transparència, reti comptes a la societat (accountability). 

Una gran oportunitat per avançar en el que s’ha indicat està en la 

formació universitària. Els valors que haurien de prevaldre en una 

pràctica assistencial més humanista, no sempre es troben prou 

desenvolupats en el currículum de les universitats que ofereixen 

programes de ciències de la salut. Encara predomina la transmissió 

de coneixements, i manca la formació de capacitats i habilitats que 

fomentin un saber estar més humà, cosa que pot portar a una 

desprotecció dels futurs professionals davant de situacions que 

poden generar conflicte. Per això cal complementar la formació 

d’experts en malalties, amb una formació d’experts en salut, en el 

tracte de la persona i en una visió global de la mateixa. 

Proposta 

Es tracta de millorar l’encaix entre les persones i el sistema sanitari, 

partint del posicionament de la persona en el centre, bo i 

considerant totes les seves facetes i amb una visió integradora. 

Visualitzem l’oportunitat de reorientar el sistema sanitari actual, a 

partir d’un nou pacte entre els seus principals agents (pacients, 

professionals, i proveïdors) tot incorporant la visió des de la salut 

pública i l’administració pública, que permeti integrar la salut, el 

benestar, la col·laboració, l’escolta i el respecte com a veritables 

valors intrínsecs. 
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OBJECTIU 1 - PACIENTS 

Uns pacients que participen activament en tot el procés de la seva 

atenció sanitària, des de l’escolta, el respecte a la persona i 

l’exercici de la seva llibertat; així com en les decisions que afecten 

al conjunt del sistema sanitari. 

OBJECTIU 2 - PROFESSIONALS 

Uns professionals i institucions que treballen amb confiança, 

coresponsabilitat i compromís, amb un empoderament efectiu dins 

del sistema sanitari. 

OBJECTIU 3 – PROVEÏDORS (ORGANITZACIÓ) 

Unes institucions i organitzacions sanitàries (proveïdors) que fan 

possible que els eixos estructurals del sistema sanitari posin la 

persona al centre (tant al professional com al pacient), en fomentin 

la participació i s’obrin a la visió multidimensional del pacient i 

l’exercici d’una pràctica sanitària més integral. 

OBJECTIU 4 – SALUT PÚBLICA 

Unes polítiques sectorials que incorporen la visió de salut pública 

en totes les noves accions que promouen, per tal d’afegir-hi salut, i 

aconseguir així una societat més activa i saludable.  

OBJECTIU 5 – ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

Unes polítiques sanitàries integrals que situen la persona en el 

centre de les accions previstes, amb l’objectiu de vetllar per la salut 

i el benestar de tota la societat. 

  



 

 
              232 
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MISSIÓ, LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS 

Ciència 
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“La ciència és una activitat engrescadora i bella: estimula el 

pensament, exercita l’observació, desafia l’enginy, afina l’esperit crític, 
desenvolupa la creativitat, eixampla el coneixement,  

estructura la ment, enriqueix la societat, dinamitza l’economia,  
crea riquesa ..." 

DAVID JOU 
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MISSIÓ 

Reforçar la cultura científica per tal que tota la societat 
  participi activament de la ciència i els seus valors, 
ajudant a formar una ciutadania amb esperit crític, 

 amb fascinació pel descobriment i 
avesada a la innovació i el desenvolupament.
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Tendències actuals 

Tendeix a consolidar-se l’escissió entre humanisme i ciència, que 

donaria com a resultat una visió parcial de la realitat, alentiria la 

transmissió i popularització de la ciència occidental moderna i el 

conjunt de valors que se'n deriven, i dificultaria la reflexió 

humanística sobre les finalitats a les quals convindria orientar la 

recerca i l’aplicació dels resultats tecnològics. 

 

Noves tendències 

Reforçar les iniciatives socials orientades a augmentar la cultura 

científica, amb un esperit crític més desenvolupat i avesades a la 

flexibilitat i la innovació. 
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Aconseguir que els valors de la 
ciència incideixin com a eina 
de treball en els àmbits de la 

dona, els infants, la família, els 
immigrants, les presons, els 

hospitals, etc. 

Treure el debat científic del petit 
cercle de “consumidors de 

ciència” habituals, i orientar-lo 
als mitjans de comunicació de 
masses per tal de fomentar un 
esperit crític i documentat a la 

societat. 

Potenciar el diàleg entre humanisme i 
ciència, entorn dels punts d’interès 

comú com són la fascinació pels orígens, 
la relació entre la visió cosmològica i la 

filosofia moderna, o la reflexió ètica sobre 
les prioritats i els usos de la tecnologia i el 

seu servei a la col·lectivitat. 

Ensenyar i difondre ciència 
d’avantguarda a les escoles, i fer 

palesa la visió dels valors a la 
ciència. 

Potenciar el coneixement públic 
de la recerca que es fa a 

Catalunya, tant pel que fa a 
l’educació del públic com a la 

potenciació econòmica, i establir 
ponts entre recerca, societat i 

sectors econòmics. 

 

Reforçar la cultura científica per 
tal que tota la societat participi 

activament de la ciència i els seus 
valors, ajudant a formar una 

ciutadania amb esperit crític, amb 
fascinació pel descobriment i 

avesada a la innovació i el 
desenvolupament. 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES CIÈNCIA 
 

1. Ensenyar i difondre ciència d’avantguarda a les escoles,  
i fer palesa la visió dels valors a la ciència 

2. Treure el debat científic del petit cercle de “consumidors de ciència” habituals, 
 i orientar-lo als mitjans de comunicació de masses per tal de 

fomentar un esperit crític i documentat a la societat 

3. Potenciar el diàleg entre humanisme i ciència,  
entorn dels punts d’interès comú com són la fascinació pels orígens,  

la relació entre la visió cosmològica i la filosofia moderna, 
o la reflexió ètica sobre les prioritats i els usos de la tecnologia 

 i el seu servei a la col·lectivitat 

4. Aconseguir que els valors de la ciència incideixin com a eina de treball en els àmbits de la dona, 
els infants, la família, els immigrants, les presons, els hospitals, etc. 

5. Potenciar el coneixement públic de la recerca que es fa a Catalunya, 
tant pel que fa a l’educació del públic com a la potenciació econòmica, 

i establir ponts entre recerca, societat i sectors econòmics 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 

Ensenyar i difondre ciència d’avantguarda a les 
escoles i fer palesa la visió dels valors de la 
ciència 

Idea general 

Per reforçar la cultura científica a la societat cal començar pel nivell 

més fonamental: l’educació a les escoles envers la ciència, i en 

concret, la ciència d’avantguarda és l’eina més important de què 

disposem. Convé, doncs, reforçar l’educació a les escoles envers la 

ciència, i en especial a primària.7 

 

Situació actual 

La possibilitat dels docents de la majoria d’escoles del país per 

accedir a noves idees científiques és sovint limitada. Per poder 

transmetre la ciència amb passió, els professors l’han de conèixer i 

n’han de poder gaudir. En general la ciència es té present en els 

processos d’avaluació, però se sol excloure de les experiències de 

lleure. D’aquesta manera es redueix la possibilitat de veure-hi la 

part més fascinant, la que ens suscita a plantejar preguntes  
 

                                            
7 Annex de l’estudi d’Everis: “Factors influents en l’elecció d’estudis científics, tecnològics 
matemàtics.” Ref. (vocacionsctm.veris.cat) 

 

 

fonamentals, ens fa ser creatius i ens ajuda a viure els valors 

associats a la tasca científica. 

 

 

Proposta 

Hem de reforçar el rerefons científic a les activitats de lleure i 

fomentar el diàleg amb les humanitats, perquè els estudiants no 

associïn la ciència només a una assignatura dura i difícil de superar, 

sinó que puguin establir una relació propera i quotidiana amb el 

món científic, sobretot en els aspectes d’exploració i avantguarda. 

Si aconseguim una generació que visqui la ciència i que sigui 

conscient de la influència i la importància que té en les seves vides, 

tenim la llavor que germinarà en una societat amb una cultura 

científica apreciable.  
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OBJECTIU 1 

Un sistema educatiu que fomenta la comunicació de ciència 

avançada a les escoles, des de l’escola primària. 

OBJECTIU 2 

Un sistema educatiu que prepara i forma els educadors en les 

ciències actuals i avançades. 

OBJECTIU 3 

Un sistema educatiu que té la figura del ‘mentor’ (la persona que 

guia l’alumne i l’acompanya) i que es capaç de traslladar aquesta 

manera de fer a altres àmbits. 

OBJECTIU 4 

Un sistema educatiu que potencia que l’infant plantegi les 

preguntes fonamentals i li estimula la curiositat. 

OBJECTIU 5 

Una societat que transmet els valors i els hàbits presents en la 

ciència: curiositat, esperit crític, diàleg, perseverança, concentració, 

exploració, descoberta, frontera, etc.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

Treure el debat científic del petit cercle de 
“consumidors de ciència” habituals, i orientar-
lo als mitjans de comunicació de masses per tal 
de fomentar un esperit crític i documentat a la 
societat 

Idea general 

Gràcies a les noves tecnologies, cada vegada és més fàcil i usual 

entrar en determinats cercles científics per accedir a les darreres 

recerques i descobertes científiques. Tot i que encara cal millorar 

les facilitats d’accés, no n’hi ha prou que els cercles científics siguin 

accessibles, sinó que cal treure la ciència dels petits cercles de 

“consumidors de ciència” per socialitzar-la i aconseguir, d’aquesta 

manera, que esdevingui quelcom quotidià en la vida del ciutadà. 

 
Situació actual 

Tot i viure en una societat tecnològicament desenvolupada, la 

percepció de la ciència és encara allunyada de la vida de la major 

part de la nostra societat. El llenguatge propi de la ciència crea 

respecte i genera una sensació de desvinculació dels problemes 

reals de la ciutadania. Si bé cada vegada és més fàcil accedir a la  

 
 

informació científica, hi ha una mancança alhora d’atreure o de  

captivar l’atenció de la societat. 

 

Proposta 

Per tal que la societat pugui gaudir de la ciència, cal que sigui 

accessible i propera. No cal fer-la més atractiva, sinó comunicar-la 

des de les plataformes i els mitjans que la ciutadania fa servir 

quotidianament, en lloc d’esperar que vagi a “buscar” la notícia 

científica.  
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OBJECTIU 1 

Una societat que potencia la ciència en els diferents àmbits 

culturals i artístics (esports, música, cinema, etc.) i que se’n serveix 

com a transmissors de ciència i els seus valors. 

OBJECTIU 2 

Una societat que fomenta l’esperit crític de la ciutadania en tots els 

àmbits vinculats a la ciència. 

OBJECTIU 3 

Uns mitjans de comunicació que informen de la ciència, fomenten 

la divulgació científica i potencien el debat públic educat i amb 

criteri sobre temàtiques científiques vinculades a la nostra vida, 

com poden ser els recursos energètics, els aliments transgènics, 

biotecnologies, etc. 

OBJECTIU 4 

Una comunitat científica conscient i formada, compromesa a 

difondre i popularitzar les seves línies de recerca de forma efectiva 

i atractiva a la societat. 

OBJECTIU 5 

Una comunitat científica que disposa d’eines per a popularitzar les 

seves línies de recerca de manera efectiva i atractiva per a la 

societat. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 

Potenciar el diàleg entre humanisme i 
ciència, entorn de punts d’interès comú com 
són la fascinació pels orígens, la relació entre la 
visió cosmològica i la filosofia moderna, o la 
reflexió ètica sobre les prioritats i els usos de la 
tecnologia i el seu servei a la col·lectivitat 

Idea general 

En alguns àmbits, durant els darrers anys, s’ha aprofundit en 

l’escissió entre ciència i humanisme. L’especialització dels estudis 

ha afavorit el distanciament entre aquestes diferents àrees de 

coneixement. Cal restablir els ponts entre l’humanisme i la ciència, 

ja que una àrea retroalimenta l’altra i la potencia. Les grans 

transformacions socials, al llarg de la història moderna, han estat 

iniciades precisament per les revolucions científiques. 

La desvinculació de la ciència de la cultura humanista seria un fre a 

l’evolució de la nostra civilització. 

 
 
Proposta 

Restablir vincles necessaris entre ciència i humanisme per tal de 

potenciar activitats conjuntes en tot tipus d’àmbits culturals.   
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OBJECTIU 1 

Una societat que fomenta el diàleg entre ciència, filosofia i 

humanisme envers les qüestions fonamentals. 

OBJECTIU 2 

Unes comunitats científiques que fomenten la divulgació científica i 

potencien la literatura amb rerefons científic. 

OBJECTIU 3 

Una societat que fomenta l’interès en l’arqueologia, la 

paleontologia, el patrimoni històric i artístic, els arxius documentals 

i la relació que hi ha entre ciència i creació artística. 

OBJECTIU 4 

Uns mitjans de difusió cultural renovats gràcies a les noves 

tecnologies: digitalització del patrimoni, xarxes, DVD’s, difusió 

patrimonial. 

OBJECTIU 5 

Una societat que construeix ponts d’unió entre ciència i art, sigui 

com a font d’inspiració, mètode d’anàlisi d’obres d’art, etc. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 

Aconseguir que els valors de la ciència 
incideixin com a eina de treball en els àmbits 
de la dona, els infants, la família, els 
immigrants, les presons, els hospitals, etc. 

Idea general 

La ciència té inherents un conjunt de valors que poden ser 

extrapolats a moltes àrees socials i poden esdevenir una eina molt 

potent per a treballar-hi. 

 

Situació actual 

No és comú considerar la ciència com a eina socialitzadora. 

 

Proposta 

Hem de treballar la ciència per tenir-la més present en la vida 

quotidiana.  
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OBJECTIU 1 

Una societat que potencia espais familiars de descobriment i 

proximitat a la ciència. 

OBJECTIU 2 

Una societat que potencia el rol de la dona a la ciència. 

OBJECTIU 3 

Una societat que potencia la creativitat i capacitat de fer-se 

preguntes que té l’infant. 

OBJECTIU 4 

Una societat que potencia espais de desenvolupament i ciència en 

els cercles menys afavorits com, per exemple: presons, nuclis 

d’immigrants, hospitals, famílies desestructurades, etc. 

OBJECTIU 5 

Una societat que potencia la divulgació científica al col·lectiu amb 

discapacitats psíquiques, que històricament no han tingut accés a 

la riquesa del coneixement científic. 

OBJECTIU 6 

Unes institucions científiques punteres, tant de recerca com 

universitàries, ubicades en àrees més desfavorides, i compromeses 

a realitzar una feina d’integració en aquests espais. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 

Potenciar el coneixement públic de la recerca 
que es fa a Catalunya, tant pel que fa a 
l’educació del públic com a la potenciació 
econòmica, i establir ponts entre recerca, 
societat i sectors econòmics 

Idea general 

A Catalunya hi ha universitats, hospitals i centres de recerca amb 

científics reconeguts mundialment. La proximitat d’aquest valor és 

una oportunitat i una fortalesa que hem d’aprofitar. Per això cal 

fomentar la comunicació de la recerca feta al país. Una forta 

política científica és promotora d’aquesta valoració de la ciència i 

de la recerca fetes a casa nostra. És important que des de la 

societat i els sectors econòmics se’n prengui consciència i es doni 

la importància que mereix la recerca científica. 

 

 

 
Situació actual 

La valoració social i política de la ciència, la recerca i la innovació al 

nostre país ha millorat de manera molt destacada durant la darrera 

dècada, però encara queda molt camí per recórrer. 

 

Proposta 

Per tal de donar a la recerca feta a casa nostra la importància que 

mereix, hem de sensibilitzar la societat i els sectors econòmics 

envers els afers de la ciència. Cal potenciar i establir vincles d’unió 

entre la política, la societat en general i els sectors econòmics en 

particular, amb la comunitat científica, així com modernitzar la visió 

que en té la societat. 
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OBJECTIU 1 

Una societat conscient de l’impacte dels resultats de la recerca 

sobre la riquesa del país. 

OBJECTIU 2 

Una societat amb vincles d’unió entre les elits culturals i 

mediàtiques i la comunitat científica. 

OBJECTIU 3 

Una societat que fa servir les noves tecnologies per aprofundir en 

el debat democràtic. 

OBJECTIU 4 

Uns sectors econòmics sensibilitzats envers la ciència, dels quals 

sorgeix una nova tendència de filantropia encarada a la ciència. 

 OBJECTIUS 5 

Una societat que potencia les accions que ja existeixen en els 

programes destinats a la interacció entre empresa i recerca i entre 

política i recerca. 
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MISSIÓ, LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS 

Economia 
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“L’economia del bé comú es basa en els mateixos valors 
fonamentals que asseguren l’èxit de les nostres relacions: 

confiança, estima, cooperació, solidaritat i voluntat de 
compartir.” 

CHRISTIAN FELBER  
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MISSIÓ 

Impulsar una economia més estable,  
dinàmica, ètica i sostenible, 

centrada en la dignitat i el benestar de les persones 
 i orientada al bé comú.
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Idea general 

L'economia catalana, com la mundial, necessita estabilitat i impuls. 

Les propostes d'aquest Pla incideixen en els factors que poden 

proporcionar canvis en aquestes dues direccions: es proposen nous 

paràmetres d'anàlisi relacionats amb les persones, que 

contribueixin a donar més estabilitat al sistema i se sumin a les 

magnituds emprades fins ara, i es proposen canvis en el paradigma 

socio-econòmic que motivin la dinamització de tota la població. El 

recurs més important de Catalunya és la seva gent, educada, 

creativa i civilitzada; tindrem un país pròsper si la integrem tota 

sencera en l'activitat econòmica. 

 

Situació actual 

Les creixents oscil·lacions i els desequilibris creixents del sistema 

econòmic prevalent a nivell internacional i les seves afectacions 

locals, semblen indicar que és intrínsecament inestable, cosa que 

suggereix canviar els mecanismes de realimentació sistèmica que 

integra. A més, l'economia mundial ha arribat al punt de funcionar 

gràcies al creixement de les economies que encara tenen 

recorregut per aplicar el patró de desenvolupament material, 

d'equipaments i de consum, que ja s'ha exhaurit al primer món, el 

qual no sembla trobar la solució a funcionar amb alternatives al 

creixement per donar satisfacció a tota la població. 

 

 
L'economia catalana té els mateixos problemes que l'occidental en 

general, en particular les causes d'inestabilitat i desequilibri 

esmentades suara, però pateix de forma especialment intensa: 

• les conseqüències de l'envelliment de la població. 

• la destrucció accentuada de llocs de treball i la dificultat i 
complexitat de crear-ne de nous per mantenir un nivell 
raonable de plena ocupació. 

• la manca relativa de recursos deguda a gestions que 
segurament podien haver estat més prudents i eficients en 
molts casos, i al desequilibri de la balança fiscal de Catalunya 
amb l'Estat. 

 

Proposta 

Aquest Pla creu que per arribar a l'estabilitat de l'economia cal 

introduir nous indicadors de pilotatge del sistema i adaptar-ne uns 

altres que de forma natural siguin propensos a evitar desequilibris i 

oscil·lacions. Els principals indicadors tindrien en compte aquests 

punts: 

• Comprendre que el bé individual només es pot donar dins 
del bé comú, i fer servir indicadors basats en aquest darrer, 
evidentment més estable.  

• Que la societat entengui que el benestar no és “abans de tot 
i sobre tot” l'abundància econòmica o material, sinó també, o 
potser més aviat, la felicitat dels fills, les dones i els homes i 
de les futures generacions. 
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• Actuar per no exhaurir ni malmetre la natura i els recursos 
que proporciona. 

• Ajustar aquells mecanismes financers i monetaris que 
amplifiquin els desequilibris. 

 

També es proposa estimular de forma sostinguda l'economia 

catalana adoptant un model socio-econòmic que faciliti la 

contribució activa de totes les classes socials i d'ambdós gèneres, 

amb autèntica igualtat d'oportunitats i mecanismes incentivadors.  

Sortosament, hi ha una coincidència notable entre les mesures per 

a l'estabilitat i les de l'impuls econòmic, i això ens reafirma en la 

bondat i necessitat de les nostres aportacions i ho fem amb un 

absolut respecte a les persones que gestionem amb responsabilitat 

l’economia del nostre país.  

Al costat d'alguns dels objectius hi esmentem algunes mesures, 

potser innovadores, que ens han semblat coherents amb els 

principis enunciats, ja que pensem que és innecessari donar 

exemples de les actuacions econòmiques tradicionals. 

Creiem que és essencial comprendre el propòsit d'aquest 

document, que és esbossar el futur més desitjable, la 

materialització progressiva del qual dependrà de nombrosos 

factors externs al Pla. Demanar a un govern que implementi de 

forma immediata aquestes línies estratègiques seria temerari, 

mentre no disposi de la llibertat d'acció ni dels mitjans necessaris. 

És en aquest sentit que els objectius del document han de ser 

entesos com a horitzons vers els quals anar progressant. L'estil 

literari de la redacció intenta situar el lector en aquell horitzó.
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Persones implicades en el 
projecte comú, 

autoresponsables,  
autònomes i benestants 

Un model econòmic més 
dinàmic, estable, ètic, equitatiu, 

eficient i sostenible 

Estructures socials, polítiques i 
administratives més eficaces, 

transparents, modèliques i 
accessibles.  

Impulsar una economia més estable, 
dinàmica, ètica i sostenible, centrada 

en la dignitat i el benestar de les 
persones i orientada al bé comú. 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES ECONOMIA 
 
 
 

1. Persones implicades en el projecte comú,  
autoresponsables, autònomes i benestants 

2. Un model econòmic més dinàmic, estable, ètic, 
equitatiu, eficient i sostenible 

3. Estructures socials, polítiques i administratives més eficaces,  
transparents, modèliques i accessible 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 

Persones implicades en el projecte comú, 
autoresponsables, autònomes i benestants 

Proposta 

És desitjable que les persones i les unitats familiars sentin seu el 

projecte comú perquè gaudeixin d'autèntica igualtat d'oportunitats 

pel seu progrés personal i obtinguin així un nivell de renda i de 

qualitat de vida suficients per a mantenir la seva dignitat humana i 

poder viure autònomament, sense mercantilitzar factors bàsics de 

la vida.  Al mateix temps, l'entorn de solidaritat de la societat amb 

els més desfavorits s'ha de manifestar quan sigui necessari, perquè 

el bé comú, els valors humans i el respecte de la natura ja hagin 

esdevingut la prioritat general. 
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OBJECTIU 1 

Una societat en què totes les persones, sense excepció, tenen un 

nivell d'ingressos suficient per a la seva autonomia i progrés 

econòmic, que potencia la responsabilitat i el gust per la feina, i 

fomenta l'ocupació amb criteris de flexibilitat i seguretat.  

OBJECTIU 2 

Un estat del benestar sostenible i just que inclou la salut i les 

pensions, elimina la pobresa i les excessives desigualtats i, a més, té 

en compte l'evolució demogràfica i les seves conseqüències per a 

la gent gran i la gent jove. 

OBJECTIU 3 

Una formació sobre risc patrimonial, acompanyada de reformes 

legals, institucionals i fiscals per a l'estalvi i l'endeutament, que 

donen protecció als consumidors i també als empresaris en cas de 

situacions d'insolvència sense delicte.  

OBJECTIU 4 

Un consum responsable i sostenible, tant envers la pròpia família i 

la renda com envers el medi ambient i els recursos naturals, 

especialment l'aigua i l'energia, i invitant les empreses a tenir-ho en 

compte en llur publicitat. 

OBJECTIU 5 

Una societat amb igualtat d'oportunitats real i universal, que no 

deixa ningú exclòs. Això vol dir que facilita l'accés al treball 

vocacional; facilita la mobilitat de les persones en el territori; 

garanteix la no-discriminació per raó d’edat, orientació sexual i 

identitat de gènere, procedència, creences, raça i similars, 

protegeix la tasca parental i la reincorporació laboral de mares i 

pares que han tingut fills; acull i integra els immigrants, i educa la 

societat en els beneficis de repartir i compartir les tasques de 

manera igual entre homes i dones, tant a la llar com a fora. 

OBJECTIU 6 

Un sistema educatiu amb coresponsabilitat família-escola-societat, 

que des de la infantesa forma persones empoderades i 

responsables, capacitades per la vida i amb visió de l'economia i del 

valor del servei a la comunitat, amb una bona formació professional 

que inclou la promoció i l’aplicació de les pròpies capacitats, la 

cultura de la responsabilitat i la del bé comú. 

OBJECTIU 7 

Una societat que fa pedagogia de les actituds i els valors humans, 

especialment els de transparència, honradesa, racionalitat, 

solidaritat, harmonia, cooperació, frugalitat, responsabilitat, 

confiança mútua i determinació; que és conscient que les 

tendències amb futur són: “ésser abans que tenir”, “el llarg termini 
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per damunt del curt” i “el diner és un mitjà, no pas una finalitat”, 

que actua responsablement en suport de les actuacions del govern 

en favor del país i la població, i que se serveix dels mitjans de 

comunicació per fer aquesta pedagogia. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

Un model econòmic més dinàmic, estable, ètic, 
equitatiu, eficient i sostenible 

Proposta 

El marc en el qual les persones desenvolupen les seves activitats 

productives és el que anomenem model econòmic, que cal que 

sigui transparent, just, equitatiu, eficient i sostenible, amb mesures 

que estimulin la creativitat, l'emprenedoria i la cooperació i 

corregeixin les possibles desviacions del model de valors que 

inspira el Pla. 
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OBJECTIU 1 

Unes polítiques que fan créixer el bé comú i promouen un entorn 

tal que afavoreix l'accés de tothom a rendes; que desenvolupen 

estructures eficients i sostenibles i creen els marcs adequats: legal, 

institucional, social, fiscal i laboral, i que tenen en compte els costos 

socials i ecològics, i la necessària cooperació entre els sectors 

públic i privat i també entre empreses, i la responsabilitat 

d'aquestes amb la comunitat. 

OBJECTIU 2 

Uns nous indicadors per a l'economia i les empreses que tenen en 

compte les magnituds no monetàries que són més importants per a 

la societat, tant des del punt de vista macroeconòmic com 

microeconòmic, a fi que tant els polítics com els empresaris puguin 

prendre les decisions més correctes per maximitzar la creació 

estable i sostenible de dinamisme econòmic, ocupació, felicitat, 

benestar i bé comú, recolzades en una fiscalitat coherent. 

OBJECTIU 3 

Una societat que té una emprenedoria potent, entesa com 

l'assumpció de risc, la innovació, la sostenibilitat, l'excel·lència i 

l'eficiència, dins del nou paradigma empresarial, en què s’han 

simplificat els tràmits requerits per a la creació d'empreses i es 

procura atorgar un finançament suficient per a les empreses noves 

i velles, tot educant en les sinèrgies de la cooperació empresarial. 

OBJECTIU 4 

Una reforma del  marc financer de manera que el funcionament del 

sistema de pagaments és efectiu, flexible i arriba a tothom, dins 

d'una gran estabilitat macroeconòmica i, en conseqüència, que la 

massa monetària a disposició de l'economia real és la justa, 

promovent la banca ètica i el crèdit mutu. 

OBJECTIU 5 

Una economia que obre nous camins, prou diferenciats i 

innovadors com per contribuir amb èxit a l'economia mundial tot 

assegurant la resiliència de la catalana. Això vol dir que facilita la 

innovació tecnològica, estimula les produccions de l'estil de les arts, 

l'artesania de qualitat i l'agricultura ecològica, i promou noves 

iniciatives empresarials en sectors com el turisme de qualitat, la 

producció d'energies netes i sostenibles, la reducció del carboni 

atmosfèric i la relocalització industrial. 

OBJECTIU 6 

Un model de teixit associatiu potent i innovador, que desenvolupa 

una economia no lucrativa i no monetitzada, l’ordena i facilita la 

tasca dels nous models productius i de les organitzacions que 

s'ocupen de la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental, 

reconeixent el paper que té l’economia pública no estatal (com les 

empreses socials que segueixin la Social Business Iniciative de la 

Unió Europea) i el de noves experiències econòmiques pioneres. 
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OBJECTIU 7 

Uns mercats efectius, realment lliures, justos i transparents, que 

regulen els canals de distribució industrials, agrícoles i de serveis, i 

que eviten les concentracions excessives, els oligopolis i els 

monopsonis. 

OBJECTIU 8 

Unes conductes econòmiques adequades al sistema de valors 

humans de la societat, en què l'economia submergida, el frau 

fiscal, la informació privilegiada i l'especulació sobre aliments o 

béns de primera necessitat no tenen sentit, en que els mecanismes 

de creació de bombolles són especialment vigilats, i en què el 

consum ha adquirit un nou significat social, que inclou la 

responsabilitat social i ambiental, i en què s’han eliminat els 

mecanismes generadors de desigualtats indesitjables o de 

parasitisme, o siguin nocius pel bé comú. 

OBJECTIU 9 

Una societat que utilitza responsablement els recursos, sense 

malmetre’ls ni exhaurir-los. Per exemple, produeix energia 

renovable; fa que l'economia sigui resilient a eventuals crisis 

energètiques o de matèries primeres, és conscient de l'estalvi 

energètic i dels avantatges de la producció i del consum de 

proximitat; aplica polítiques del sòl, de l'aigua i del medi ambient 

que, amb visió estratègica orientada a l’equilibri territorial i 

ambiental, prioritzen sempre el bé comú, i vehicula en general 

recursos del consum cap a la inversió. 

OBJECTIU 10 

Una societat que garanteix la seva sostenibilitat demogràfica per 

mitjà del rejoveniment de la piràmide d’edats; en què s’ha equilibrat 

el paper de les dones i els homes en les tasques de reproducció i 

cura de les persones; en que se’n reconeix el valor econòmic i es 

millora la relació entre el temps dedicat a l’economia productiva i 

reproductiva, i que ha comprès els avantatges d’una immigració 

ben integrada. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 

Estructures socials, polítiques i 
administratives més eficaces, transparents, 
modèliques i accessibles 

Proposta 

Que els valors col·lectius siguin coherents amb els individuals i que 

les estructures i funcions polítiques siguin revisades de tal manera 

que creïn el marc idoni per a aquesta nova economia de les 

persones orientada al bé comú -definit democràticament per la 

societat en cada moment-, incloses la fiscalitat i la seguretat 

democràtica, jurídica i física; i que els polítics i els funcionaris 

desenvolupin la seva tasca de forma modèlica, guanyant-se el 

respecte dels ciutadans i ciutadanes empoderats, que sentin 

l'Administració com a cosa pròpia. 
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OBJECTIU 1 

Un estat i unes administracions amb unes funcions ajustades en 

matèria de despesa, impostos i infraestructures, que funcionen amb 

criteris de sostenibilitat, eficiència, justícia, suficiència, neutralitat, 

subsidiarietat, transparència i proximitat al ciutadà, per tal que la 

funció pública sigui noble i valorada, amb uns comptes públics 

transparents, publicats a Internet, per acostar l'Administració als 

ciutadans, que no dóna cap oportunitat a la corrupció ni al 

malbaratament de recursos. 

OBJECTIU 2 

Unes estructures polítiques i institucionals redefinides, que 

garanteixen l'estabilitat macroeconòmica, l'estat de dret i la 

democràcia, la qual evoluciona fins a ser tan directa i 

representativa de la voluntat popular com sigui tècnicament 

possible en cada moment, i que adequa el nombre de polítics i de 

funcionaris a les necessitats del moment i els retribueix segons 

indicadors d'eficàcia. 

OBJECTIU 3 

Un sistema fiscal reformat, amb uns impostos coherents amb els 

principis enunciats anteriorment, que són tan lleugers com és 

possible sobre les empreses i els ciutadans, que són equitatius i 

neutres, que promouen la igualtat i l'estat del benestar, que faciliten 

la regulació de la massa monetària i les accions del govern sobre  

 
l'economia, i que són pocs, senzills de calcular i de pagar, 

econòmics de recaptar i difícils de defraudar.  

OBJECTIU 4 

Una societat que garanteix la seguretat física i jurídica dels 

ciutadans i les ciutadanes, i que evita de manera creativa i efectiva 

les perversions, com la corrupció, que impedeixen desenvolupar 

una economia justa i saludable. 

OBJECTIU 5 

Una societat en què els valors humans personals són també els 

valors socials més acceptats, entesos com a: cooperació en el bé 

comú, legalitat, honradesa, solidaritat i participació. Una societat 

que promou la identitat, la llengua i la història pròpies i que, al 

mateix temps, valora la diversitat del país per garantir la cohesió 

social. 



 

 
              264 

 

 

 

 
 



 

 
                     265 

  
 

MISSIÓ, LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS 
Organitzacions. Empresa, 

Administració Pública i 
Tercer Sector  
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Organitzacions / Empresa  
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“El benefici empresarial ha d’existir,  
però en el seu lloc, al final de la cadena; 

 el centre de l’organització ha de ser la persona” 

MELÉ 
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MISSIÓ 
Avançar vers una visió humanista i sistèmica de les organitzacions 

empresarials, per tal que aportin un valor veritable a la societat  
a través dels seus productes i serveis,  

centrats en les persones i orientats al bé comú.  
És a dir, que siguin innovadores, sostenibles econòmicament, 

socialment i ambientalment, i amb un lideratge responsable que 
els permeti integrar les dimensions ètica i emocional,  

i fer-lo en clau de gènere, i promoure el desenvolupament 
professional i humà dels seus col·laboradors i col·laboradores.



 

 
                     270 

Idea general 

Les organitzacions empresarials han esdevingut un dels principals 

actors en molts sectors i la seva influència en la nostra societat és 

cada vegada més gran. Les organitzacions empresarials són espais 

d’aprenentatge, socialització i desenvolupament professional, així 

com elements configuratius d’identitat i agents de transformació 

social. Les empreses són estructures dinàmiques, impregnades de 

valors i mogudes per valors, que cristal·litzen en cultures 

organitzatives, i que poden exercir un gran impacte, humanitzant o 

deshumanitzant, sobre les persones que en formen part i la societat 

que les acull. 

 

Situació actual 

Com passa en tants altres àmbits, avui en dia les organitzacions 

empresarials a Catalunya es troben en un moment de transició, a 

cavall entre els vells estils organitzatius i de lideratge (tradició, 

obediència, jerarquia, rigidesa, tancament, opacitat, magnituds 

exclusivament tangibles...) i els nous, que suposen una autèntica 

revolució cultural i axiològica (innovació, diàleg, participació, 

flexibilitat, obertura, transparència, magnituds tangibles i 

intangibles...). Malgrat les tensions, desajustos i contradiccions 

nombrosos que encara existeixen en moltes empreses, es constata, 

des de fa anys, l’emergència de múltiples iniciatives amb un  

 
propòsit transformador, especialment, encara que no 

exclusivament, les vinculades a la responsabilitat social de les 

organitzacions (RSE, Responsabilitat Social Empresarial), el 

lideratge conscient i la gestió per valors. 

La crisi és una gran oportunitat per impulsar un model organitzatiu 

amb menys contradiccions, més responsable, més sostenible i més 

humà, però el resultat final és incert, perquè els elements de 

progrés conviuen amb importants resistències al canvi. 

S’observa una efervescència  d’iniciatives que, a més de teòriques o 

divulgatives, son pràctiques. Un bon nombre d’organitzacions 

empresarials demostren, amb les seves iniciatives i èxits 

organitzatius i econòmics, que aquest és un camí possible i 

favorable. En l’entorn europeu, i fins i tot mundial, Catalunya 

demostra un dinamisme i lideratge significatius, que indiquen una 

capacitat de crear un fet diferencial també en la gestió empresarial. 
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Proposta 

Es tracta de tres línies estratègiques cadascuna de les quals es 

desenvolupa mitjançant una sèrie d’objectius específics. Tot i que 

les propostes tenen encara, volgudament, un caire general, 

estableixen una sèrie de principis bàsics que haurien de configurar 

les organitzacions empresarials que vulguin estar en sintonia amb 

els nous valors i tendències de la societat, que globalment hem 

anomenat Nou Paradigma.  

Tot i que el document identifica principis o tendències que avui dia  

encara no són plenament acceptats i utilitzats majoritàriament, sí 

que constatem realitats actuals que les avalen, a més de la recerca 

científica que els dóna suport. La consolidació més o menys 

generalitzada d’aquestes tendències és encara una incògnita i 

dependrà, al menys en part, del dinamisme dels destinataris 

d’aquest document, a més de la participació d’altres agents i de la 

mateixa evolució de la societat civil i empresarial. 

Aquestes tendències i objectius apunten cap un humanisme 

complet, integrador estretament vinculat a una visió sistèmica de 

l’organització i del món. 

La persona plena (en les seves dimensions física, mental, emocional 

i espiritual) és l’única que dóna sentit a qualsevol organització 

empresarial i, a la vegada, és la font de creació de valors. En 

paral·lel, cal considerar la dimensió sistèmica del conjunt de factors 

organitzatius, que ens ajuda a transcendir una concepció 

individualista de la persona i l’empresa (tret característic del 

pensament i cultura occidental moderns), a diferència d’altres 

tradicions i societats que posen més accent en la comunitat, la 

societat i el bé comú. La visió sistèmica ens ajuda a entendre la 

realitat diferentment del mecanicisme ens obre el pas a 

comprensions més àmplies, clares i completes de realitats molt  

complexes i interdependents. 

Des de l’humanisme i el sistema proposem, doncs, conceptes 

organitzatius com els de l’aportació vertadera de valors a la 

societat, l’orientació al bé comú, la sostenibilitat social i ambiental, 

a més de l’econòmica, el benestar i desenvolupament de la 

persona, el lideratge conscient, la cooperació i col·laboració com a 

forces de creació de valors, entre d’altres. 
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ENTORN ORGANITZATIU 

Promoure més consciència i 
responsabilitat social per part de les 

forces de la demanda. 

GESTIÓ ORGANITZATIVA 

Promoure organitzacions 
empresarials saludables que 

respectin la dignitat de les persones i 
fomentin el seu desenvolupament 

professional i humà, que siguin 
respectuoses amb l’entorn i que 

retornin a la societat 
 una part del valor que  

n’obtenen. 
MODEL ORGANITZATIU 

Promoure organitzacions empresarials 
 amb sentit, amb una missió orientada 

 a crear valor social i econòmic de 
manera compatible amb el bé comú, i 

amb unes activitats, productes i serveis,  
que hi siguin plenament coherents. 

 
Avançar vers una visió humanista 
 i sistèmica de les organitzacions 

empresarials, per tal que aportin un valor 
veritable a la societat a través dels seus 

productes i serveis, centrats 
en les persones i orientats al be comú.  

És a dir, que siguin innovadores, 
sostenibles econòmicament, socialment i 

ambientalment, i amb un lideratge 
responsable que els permeti integrar les 
dimensions ètica i emocional, i fer-lo en 

clau de gènere, i promoure el 
desenvolupament professional i humà 

dels seus col·laboradors i  
col·laboradores. 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES ORGANITZACIONS EMPRESA 

1. MODEL ORGANITZATIU 
Promoure organitzacions empresarials amb sentit, amb una missió orientada 

 a crear valor social i econòmic de manera compatible amb el bé comú, i amb unes activitats, 
productes i serveis, que hi siguin plenament coherents 

2. GESTIÓ ORGANITZATIVA 
Promoure organitzacions empresarials saludables que respectin la dignitat  

de les persones i fomentin el seu desenvolupament professional i humà,  
que siguin respectuoses amb l’entorn i que retornin a la societat 

 una part del valor que n’obtenen 

3. ENTORN ORGANITZATIU 
Promoure més consciència i responsabilitat social  

per part de les forces de la demanda
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 

MODEL ORGANITZATIU. Promoure 
organitzacions empresarials amb sentit, amb 
una missió orientada a crear valor social i 
econòmic de manera compatible amb el bé 
comú, i amb unes activitats, productes i serveis, 
que hi siguin plenament coherents 

 

Proposta 

El primer eix fa referència al model (o disseny) de les 

organitzacions. És a dir: a la seva missió, a la seva finalitat, a la seva 

raó de ser. Es tracta que des del principi, des del mateix moment 

de la seva creació o fundació, les empreses responguin a un model 

que, de manera resumida, podem identificar que és coherent amb 

el bé comú. D’aquesta manera, entenem que no és admissible o, 

com a mínim, no és desitjable, l’existència d’organitzacions 

empresarials agressives, nocives, destructores que atemptin contra 

els drets humans, la convivència ciutadana, l’equilibri ecològic, la 

qualitat ambiental i, en general, tot allò que podem considerar el bé 

comú. I, lògicament, la seva activitat, ja sigui en forma de producció 

de béns o de serveis, també ha de ser coherent amb el bé comú. En  

síntesi, doncs, es tracta d’organitzacions empresarials amb sentit, 

que no entrin en contradicció amb cap de les grans necessitats o  

 
 

aspiracions del conjunt de la societat, sinó que hi siguin receptives;  

més encara, que siguin capaces de fer una contribució netament 

positiva al benestar i les aspiracions del conjunt de la societat.  

Considerem la creació de valor econòmic i social orientada al bé 

comú com una força legitimadora i com un motor de la demanda 

de la mateixa activitat empresarial. La societat, els consumidors, el 

mercat, els agents socials i institucionals prefereixen aquelles 

activitats que aporten valor comú, a més de benefici individual. La 

lectura inversa d’aquesta idea ens porta a afirmar que les activitats 

que no facin aquesta aportació poden quedar relegades, excloses, 

o si més no perjudicades davant de les que sí que ho fan. 
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OBJECTIU 1 

Uns models organitzatius empresarials que creen valor econòmic, 

social i ambiental, que assumeixen el triple compte de resultats de 

la responsabilitat social empresarial (societat, planeta i beneficis, les 

3p: people, planet, profit) al mateix nivell i de forma simultània, com 

a criteri determinant per a mesurar-ne l’èxit. 

OBJECTIU 2 

Un sector empresarial amb consciència clara i la responsabilitat de 

la capacitat transformadora que té com a motor de canvi, quan 

adopta els valors (per exemple: igualtat d'oportunitats, confiança, 

cooperació, participació en clau de gènere, eficiència, 

transparència, voluntat de servei i d’assolir el bé comú) que donen 

resposta als reptes ètics i de sostenibilitat plena que la societat 

reclama. Naturalment, els valors han de ser realment viscuts, 

integrats en el funcionament de l’empresa, i no sols proclamats a la 

visió i la missió corporatives. 

OBJECTIU 3  

Un model organitzatiu empresarial d’excel·lència que posa a la 

persona com a eix central del seu sistema estratègic (missió, visió, 

valors, objectius), que inclou tots els seus àmbits relacionals, des 

dels treballadors i col·laboradors, fins els clients i proveïdors. 

OBJECTIU 4 

Unes organitzacions empresarials amb un model organitzatiu de 

rendiment alt, àgil i creatiu, adequat per fer front als nous reptes de 

la societat, capaç de superar les barreres del conformisme, la 

burocràcia, les disfuncions heretades i les inèrcies contràries al 

canvi. 

OBJECTIU 5 

Un model organitzatiu empresarial d'excel·lència basat en la 

capacitat d’innovar per donar resposta a les necessitats que la 

societat planteja a cada moment, orientat a fer aportacions reals a 

la transformació positiva de la societat on s’insereix.  

OBJECTIU 6 

Unes organitzacions empresarials que mantenen un diàleg franc i 

una interrelació fluida amb tots els seus principals grups d'interès 

(stakeholders), siguin interns o externs, per tal d'aprofundir en la 

col·laboració i en el treball cooperatiu, per a crear valor compartit. 

OBJECTIU 7 

Unes organitzacions empresarials ben disposades a incorporar i 

mantenir en el món laboral persones que es troben en situacions de 

vulnerabilitat, que fan possible la igualtat d’oportunitats i eviten 

l’exclusió social. 
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OBJECTIU 8 

Unes organitzacions empresarials que vetllen pel bon govern 

corporatiu, que garanteix la representativitat de tots els grups 

d’interès, el lideratge conscient, la participació, la transversalitat, la 

professionalitat i la transparència. 

OBJECTIU 9 

Unes organitzacions empresarials que fomenten la diversitat com a 

font de valor, que eviten qualsevol tipus de discriminació per raó 

d’edat, orientació sexual i identitat de gènere, raça, creences 

religioses, nacionalitat, origen social, discapacitat, i fomenten 

l’equilibri de gènere. 

OBJECTIU 10 

Unes organitzacions que posen en valor la perspectiva de gènere, 

així com el foment de l’equitat a tots els nivells de l’empresa. 

OBJECTIU 11 

Unes organitzacions empresarials fonamentades en l’economia real 

i no pas especulativa, orientades als sectors emergents més 

vinculats al bé comú, així com afavorir la relocalització i el 

desenvolupament de riquesa a tot el territori. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

GESTIÓ ORGANITZATIVA. Promoure 
organitzacions empresarials saludables que 
respectin la dignitat de les persones i fomentin 
el seu desenvolupament professional i humà,  
que siguin respectuoses amb l’entorn i que 
retornin a la societat una part del valor que 
n’obtenen 

  

Proposta 

Les organitzacions empresarials han de ser saludables per a la gent 

que hi treballa (començant per respectar-ne tots els drets i 

promoure’n el desenvolupament professional i personal) i, al mateix 

temps, han de fer un ús eficient i responsable d’uns recursos que, 

en molts casos, seran cada vegada més escassos.  

Des de la constatació que la persona és qui té la capacitat de crear 

valor, es considera que cal assumir la seva centralitat en tots els 

nivells on l’empresa estableix relacions, des dels treballadors i els 

col·laboradors, fins als clients i els proveïdors. 

A la vegada, el lideratge conscient entén la persona d’una manera 

integral, és a dir, en considera les dimensions física, mental,  

 

 
emocional i espiritual com a subjecte i objecte de la gestió 

organitzacional. 

Compartim la idea que l’èxit no és la clau de la felicitat, sinó que 

pensem que la felicitat és la clau de l’èxit. Les persones que 

gaudeixen de benestar personal i relacional estan més 

predisposades a contribuir en els projectes empresarials i la seva 

aportació té conseqüències més positives en termes de 

productivitat i creixement professional satisfactori. 

La generositat aporta prosperitat i riquesa personal més enllà de 

bens materials. Les empreses amb valors obtenen molt bons 

resultats i generen un impacte social i ambiental positiu que els 

dóna prestigi i permet un desenvolupament veritablement 

sostenible, i, per tant, contribueixen a assegurar el futur de les 

noves generacions. 
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OBJECTIU 1 

Unes organitzacions empresarials que incorporen una visió i una 

gestió sistèmiques de les relacions entre si, que supera i 

complementa la visió mecanicista i individualista, tot obrint-se a 

comprensions, tècniques i instruments de gestió que l’afavoreixen i 

la fan operativa. 

OBJECTIU 2 

Unes organitzacions empresarials que evolucionen cap a nous 

models de gestió que posen la persona en el centre de tota 

consideració, fomenten el seu potencial inherent i la consideren 

amb una visió integral, cosa que demana haver: 

a) fomentat sistemàticament un aprofitament més gran del 
capital humà, l'atracció del talent, el mèrit i la igualtat 
d’oportunitats. 

b)   promogut l’autoconeixement, la descoberta de les capacitats 
pròpies tals com ara el talent, la creativitat, la intuïció. 

c)   fomentat l’emprenedoria de valors. 

d) promogut una visió integral de la persona (física, mental, 
emocional i espiritual) i el seu empoderament. 

e)  promogut el benestar de la persona en el seu lloc de treball, 
vetllant per la relació coherent entre les seves capacitats i 
l’especificitat de la seva tasca i responsabilitat. 

f) facilitat la promoció interna en funció de les capacitats 
personals (valors, competències emocionals, talents, 
habilitats...), a més d’aptituds intel·lectuals o tècniques. 

g) millorat la formació continuada durant tota la vida 
professional no sols en continguts tècnics, sinó també en la 
gestió de les competències emocionals i en el 
desenvolupament personal, a tots els nivells de l’organització. 

h)  innovat els processos bàsics (selecció, avaluació, retribució i 
promoció) vinculats a les competències personals i 
professionals. 

i)  garantit la no-discriminació per raons d’edat, orientació sexual 
i identitat de gènere, creences religioses, nacionalitat, origen 
social, discapacitat... 

j) posat en valor la perspectiva de gènere i fomentat l’equitat en 
tots els nivells i els àmbits de l’organització. 

k)  dotat els edificis empresarials d’espais i entorns per a la 
pràctica física, esportiva, meditativa, etc. per tal de contribuir 
al benestar i la rendibilitat generals. 

 l) acompanyat durant tot l’itinerari laboral les persones, des de 
l’acollida, el període laboral, garantint un bon tracte ètic i 
emocional durant l’etapa productiva fins a l’orientació en la 
preparació per a la jubilació per gaudir d’un envelliment actiu i 
satisfactori. 

OBJECTIU 3 

Unes organitzacions empresarials que consideren la col·laboració i 

la cooperació entre les persones com un valor i també com un 

instrument de gestió que maximitza la creació de valor i optimitza 

l’ús dels recursos.  
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OBJECTIU 4 

Unes organitzacions empresarials que fomenten el lideratge 

conscient i de qualitat, cosa que demana haver: 

a)  desenvolupat un lideratge exemplar, que inspira i acompanya 
tothom amb competències tècniques, intel·ligència emocional 
i qualitat humana. 

b) promogut l’estil de lideratge conscient i col·laboratiu: que 
empodera les persones per tal que puguin desplegar el seu 
màxim potencial i el de l’organització; que incentiva i valora la 
consciència de grup i la creativitat dels equips; que fomenta la 
implicació i la participació, l’assumpció de la missió, la 
pertinença al projecte de l’empresa i que ajuda a construir un 
sentit personal i col·lectiu. 

c)  revisat, clarificat i delimitat els principals rols de l’empresa  
(directius, tècnics, assessors, col·laboradors, etc.). 

d) promogut la cultura de la confiança acompanyada per la 
motivació, l’excel·lència i l’avaluació bidireccional. 

e) valorat el fracàs com a experiència d’aprenentatge, superant 
l'estigmatització i el rebuig pels projectes no reeixits. 

f) pensat en gran, superant el conformisme, posant atenció en 
els intercanvis amb altres sistemes relacionats (comunitat, 
societat, país, planeta) i generant unes visions que integrin 
sempre el bé comú i la transformació social positiva. 

OBJECTIU 5 

Unes organitzacions empresarials que augmenten l’eficiència, i la 

fluïdesa i disminueixen les rigideses, posant la persona en el centre 

de tota consideració, la qual cosa implica haver: 

a)  reduït l'excés de reglaments, simplificat procediments 
burocràtics i eliminat els obstacles que paralitzen les energies 
dels actors més dinàmics. 

b) integrat la societat del coneixement en la gestió de les 
organitzacions, tot potenciant el treball en xarxa i les xarxes 
socials. 

c)  racionalitzat els horaris i l’autogestió del temps per afavorir la 
conciliació veritable de la vida laboral amb la personal. 

d) introduït nous sistemes organitzatius del treball no presencial 
que garanteixen el compliment d’objectius i la productivitat, 
alhora que minimitzen desplaçaments i impactes ambientals, 
redueixen els costos energètics i infraestructurals i ajuden a 
superar les limitacions associades al lloc de residència i a la 
mobilitat física dels seus empleats. 

e) flexibilitzat el mercat de treball, evitant la precarietat i 
protegint els drets socials (flexiseguretat). 

f) avançat en la corresponsabilitat entre l’empresa, l’empleat i 
altres agents vinculats per fer viable i sostenible el projecte 
empresarial. 

g) connectat el món educatiu amb les necessitats de les 
organitzacions. 

h) facilitat la flexibilització de l’edat de jubilació amb la 
incorporació de noves funcions en la línia de la consultoria i la 
mentoria. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 

ENTORN ORGANITZATIU. Promoure més 
consciència i responsabilitat social per part de 
les forces de la demanda 

 

Proposta 

Crear un context més favorable i col·laboratiu, en l’entorn de les 

organitzacions empresarials, millorant el nivell de consciència i 

responsabilitat d’aquells agents que constitueixen la demanda de 

productes i serveis entre la ciutadania, les organitzacions de 

consumidors i altres tipus d’organitzacions. 

D’aquesta manera, no son sols les forces de l’oferta les que canvien 

per si mateixes, sinó que és la mateixa demanda de productes i 

serveis de tot tipus la que estableix preferències i requisits que, 

finalment, tenen la capacitat de configurar com és l’oferta, és dir, 

què s’ofereix i com es gestiona. 

En aquesta línia es proposa incidir a través de les formes 

d’organització i agrupació de la demanda, la identificació i la 

divulgació de bones pràctiques i casos d’èxit, la creació i 

sosteniment de comunitats i l’impuls de la col·laboració i el diàleg 

que permeti superar els esquemes i compartiments menys útils. 
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OBJECTIU 1 

Una societat que fomenta la valoració i la normalització de l’esperit 

innovador i la gestió dels processos de canvi. 

OBJECTIU 2 

Unes organitzacions empresarials que fomenten el consum 

responsable i les finances ètiques entre la ciutadania, entenent que 

aquest canvi de mentalitat resulta imprescindible per avançar cap a 

una autèntica transformació global de les organitzacions. 

OBJECTIU 3 

Impulsar la creació de formes d’agregació de la demanda 

(cooperatives, centrals de compra, grups de consumidors, etc.) que 

es basin en valors responsables socialment i mediambientals. 

Poden també anar associades a formes d’agrupació de la 
producció i la distribució. 

OBJECTIU 4 

Una societat i un món empresarial on es fan visibles i es difonen, 

models, pràctiques i casos exemplars que contribueixen a la 

normalització i consolidació de les formes de treball més adaptades 

a les noves tendències i requeriments. 

OBJECTIU 5 

Unes organitzacions empresarials que fomenten la normalització de 

les formes de lideratge conscient, a través de l’intercanvi 

d’experiències i bones pràctiques, la formació específica i la creació 

de comunitats o xarxes que donen suport a aquestes formes de 

lideratge. 

OBJECTIU 6 

Una societat i un entorn empresarial que fomenten autènticament 

la col·laboració pública-privada, superant les barreres que separen 

ambdós entorns organitzacionals (objectius, criteris d’utilització 

dels recursos, transparència). 

OBJECTIU 7 

Uns sectors productius i de serveis, unes activitats empresarials i 

unes tecnologies que opten per una economia centrada en les 

persones com a factor competitiu: turisme, serveis, sector terciari, 

sanitat, persones grans, recerca mèdica, tecnologies per a la millora 

de la qualitat de vida i els sectors industrials que les desenvolupen, 

etc. 

OBJECTIU 8 

Una societat que fomenta formes de competitivitat empresarial 

basades en el potencial de les persones, en comptes de fer-ho a 

costa de drets socials, com són les formes de col·laboració 

empresarial transversal i al llarg de la cadena de valors i les aliances 

estratègiques de tot tipus. 
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Organitzacions / 

Administració Pública  
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“El que acostumem a anomenar institucions necessàries,  
moltes vegades son institucions  
a les quals ens hem acostumat” 

TOCQUEVILLE, CHARLES ALEXIS DE 
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MISSIÓ 
Avançar vers una visió humanista i sistèmica de les 

administracions públiques, per tal que aportin un valor veritable a 
la societat a través d’activitats centrades en les persones i 
orientades al bé comú. Per això, han de ser innovadores, 

plenament sostenibles i han de tenir un lideratge responsable que 
integri les dimensions ètica i emocional, i que ho faci en clau de 

gènere, i que promogui el desenvolupament  
professional i humà de tots els seus membres. 
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Idea general 

Les Administracions Públiques, com a organitzacions, han 
esdevingut actors importants en molts àmbits de la nostra societat, 

i la seva influència en la nostra vida és cada vegada més gran. Les 

administracions públiques ofereixen uns serveis essencials en la 

societat del benestar, són espais d’aprenentatge, socialització i 
desenvolupament professional, així com també elements 

configuratius d’identitat i agents de transformació social. Són unes 

organitzacions dinàmiques, impregnades de valors i mogudes per 

valors, que cristal·litzen en cultures organitzatives, i que poden 
exercir un gran impacte, humanitzant o deshumanitzant, sobre les 

persones que en formen part i la societat a la qual ofereixen els 

seus serveis. 

 

Situació actual 

Com passa en tants altres àmbits, avui en dia les Administracions 
Públiques de Catalunya es troben en un moment de transició, a 

cavall entre els vells estils organitzatius i de lideratge (tradició, 

obediència, jerarquia, rigidesa, tancament, opacitat, magnituds 

exclusivament tangibles...) i els nous, que suposen una autèntica 
revolució cultural i axiològica (innovació, diàleg, participació, 

flexibilitat, obertura, transparència, magnituds tangibles i 

intangibles...). Malgrat les tensions, els desajustos i les 

contradiccions que encara hi ha, es constata l’emergència  
 

d’iniciatives múltiples amb propòsit transformador, especialment  

vinculades a la responsabilitat social de les organitzacions (RSO), a 
l’avaluació de l’efectivitat, el lideratge conscient i la gestió per 

valors, entre altres. 

La crisi és una gran oportunitat per impulsar un nou model 

d’administracions públiques amb menys contradiccions, més 
responsable, més sostenible i més humà, però el resultat final és 

incert, perquè els elements de progrés conviuen amb resistències al 

canvi importants. 

 

Proposta 

Es proposen tres línies estratègiques, cadascuna de les quals conté  

una sèrie d’objectius. El document es mou encara, volgudament, en 

un àmbit generalista, però, no obstant això, ja estableix una sèrie de 

principis o criteris bàsics que haurien de configurar les 

administracions públiques que vulguin estar en sintonia amb els 

valors i les noves tendències de la nostra societat, allò que 

globalment hem anomenat Nou Paradigma i formula una sèrie 

d’objectius concrets.  

Tot i que el document identifica tendències o principis que avui en 

dia encara no són acceptats ni utilitzats majoritàriament, constatem 
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realitats que els avalen, en països del nostre entorn cultural. La 

consolidació d’aquestes tendències és encara una incògnita i 

dependrà, en bona part, de l’actitud i dinamisme dels destinataris 

d’aquest document, i de la participació d’altres agents amb els 

quals les administracions públiques es relacionen habitualment, així 

com la mateixa evolució de la societat civil. 

Aquestes tendències i els objectius que hi estan relacionats, podem 

resumir-los a grans trets, en la màxima d’un humanisme complet, 

integrador i què és eix central dels objectius i accions, i en la 

integració de l’administració pública en la societat que serveix. 

La persona, en les seves dimensions física, emocional, mental i 

espiritual, és l’única que dóna sentit a qualsevol organització i, a la 

vegada, és la font de creació de valors. També passa a les 

administracions públiques, que per definició, estan al servei de la 

societat. Paral·lelament, cal considerar també la dimensió sistèmica 

del conjunt de factors organitzatius, que ajuden a transcendir la 

concepció individualista de la persona (tret característic del 

pensament i la cultura occidental moderna) a diferència d’altres 

tradicions i societats que prioritzen la comunitat, la societat i el bé 

comú. La visió sistèmica ens ajuda a entendre la realitat d’una 

manera diferent que ens obre el pas a comprensions més clares de 

realitats complexes i interdependents. 

Partint de la premissa que totes les persones que treballen a les 

administracions públiques haurien de ser servidores de la societat, 

des de l’humanisme i la sistèmica proposem uns conceptes 

organitzatius que inspiren aquest document, com són: l’aportació 

de valor veritable a la societat, l’orientació al bé comú, que implica 

la sostenibilitat social i ambiental, a més de l’econòmica, el benestar 

i el desenvolupament de la persona, el lideratge conscient, la 

cooperació i la col·laboració com a forces de creació de valors; i 

tants altres conceptes que es troben recollits en aquesta proposta.
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GESTIÓ ORGANITZATIVA 

Promoure Administracions 
Públiques que respectin la dignitat 

de les persones, fomentin el seu 
desenvolupament professional i 
humà i siguin eficients en l’ús de 
tots els recursos que administren. 

ENTORN ORGANITZATIU 

Promoure més consciència i 
responsabilitat per fomentar la 

col·laboració lleial  
entre les institucions, les 

administracions públiques i la 
ciutadania. 

MODEL ORGANITZATIU 

Promoure Administracions Públiques 
 amb sentit, és a dir, amb una missió 
de servei, orientades al bé comú i a 

crear valor social, amb models 
organitzatius, normatius i 

procediments que hi siguin  
plenament coherents.  

 

Avançar vers una visió humanista 
 i sistèmica de les administracions 

públiques, per tal que aportin un valor 
veritable a la societat a través d’activitats 
centrades en les persones i orientades al 

bé comú. Per això, han de ser innovadores, 
plenament sostenibles i han de tenir un 

lideratge responsable que integri les 
dimensions ètica i emocional, i que ho faci 

en clau de gènere, i que promogui el 
desenvolupament professional 

 i humà de tots els seus  
membres. 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES ORGANITZACIONS ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

1. MODEL ORGANITZATIU 
Promoure Administracions Públiques amb sentit, és a dir, amb una missió de servei,  

orientades al bé comú i a crear valor social, amb models organitzatius,  
normatius i procediments que hi siguin plenament coherents 

 
2. GESTIÓ ORGANITZATIVA 

Promoure Administracions Públiques que respectin la dignitat de les persones, 
fomentin el seu desenvolupament professional i humà i siguin eficients  

en l’ús de tots els recursos que administren 

 
3. ENTORN ORGANITZATIU 

Promoure més consciència i responsabilitat per fomentar  
la col·laboració lleial entre les institucions,  

les administracions públiques i la ciutadania
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LÍNIA ESTRATÉGICA 1 

MODEL ORGANITZATIU. Promoure 
Administracions Públiques amb sentit, és a dir, 
amb una missió de servei, orientades al bé 
comú i a crear valor social, amb models 
organitzatius, normatius i procediments que hi 
siguin plenament coherents 

 

Proposta 

El primer eix fa referència al model de les administracions 

públiques. És a dir, a la seva missió, a la seva finalitat, a la seva raó 

de ser. Es tracta que des del principi, des del moment de la seva 

creació, fundació o reestructuració, les organitzacions responguin a 

un model que, de forma resumida, podem identificar amb el bé 

comú, en totes les seves dimensions; en síntesi, es tracta, doncs, de 

garantir que les administracions públiques siguin unes 

organitzacions amb sentit, que no entrin en contradicció amb cap 

de les necessitats o aspiracions més positives de la nostra societat, 

sinó que les acullin i siguin capaces de fer una contribució creativa i 

constructiva al benestar i les aspiracions del conjunt de la societat. 
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OBJECTIU 1 

Una administració pública que promou la consciència, la 

responsabilitat i la capacitat transformadora com a motors de 

canvi, que avança cap a nous models que integra i viu els valors de 

la igualtat d'oportunitats, confiança, cooperació, participació, en 

clau de gènere, eficiència, transparència, amb voluntat de servei al 

bé comú, tot donant resposta als reptes ètics i de sostenibilitat que 

la societat reclama. Naturalment, els valors han de ser realment 

viscuts, integrats en el funcionament de l’organització i no sols 

proclamats a la visió i missió corporatives. 

OBJECTIU 2 

Unes administracions públiques amb un model organitzatiu que 

assumeix el triple compte de resultats de la responsabilitat social 

(3p: people, planet, profit) al mateix nivell i de forma simultània, 

com a criteri determinant per mesurar el seu èxit. 

OBJECTIU 3  

Una administració pública amb uns models organitzatius 

d’excel·lència basats en la persona com a eix central del seu 

sistema estratègic (missió, visió, valors, objectius), i que inclou el 

seu personal tècnic i directiu, els seus col·laboradors directes i 

indirectes i els seus àmbits relacionals (destinataris i proveïdors). 

OBJECTIU 4 

Una administració pública amb un model organitzatiu d’alt 

rendiment, àgil i creatiu, adequat per fer front als nous reptes de la 

societat, capaç de superar barreres, el conformisme, la burocràcia, 

les disfuncions heretades i les inèrcies contràries al canvi. 

OBJECTIU 5 

Una administració pública amb uns models organitzatius i uns 

procediments interns d'excel·lència, basats en l’eficàcia i l’eficiència 

en l’ús de tots els seus recursos, en la capacitat d’innovació per 

donar resposta àgil i flexible a les necessitats que a cada moment 

planteja la societat, en la contribució real del seu servei a la 

transformació positiva, en termes socials, de la societat a la qual 

serveix. 

OBJECTIU 6 

Una administració pública que promou el diàleg i la interrelació 

entre els diversos nivells administratius (local, comarcal, regional, 

català, internacional), i també entre el seu personal i els seus 

col·laboradors amb els principals grups de destinataris dels serveis i 

que fomenta sempre la col·laboració lleial i el treball cooperatiu, per 

a crear valors compartits. 
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OBJECTIU 7 

Una administració pública amb una sensibilitat clara per incorporar 

i mantenir en el món laboral persones que es trobin en situacions 

de vulnerabilitat i per possibilitar la igualtat d’oportunitats i evitar 

l’exclusió social. 

OBJECTIU 8 

Una administració pública que vetlla pel bon govern corporatiu, 

que garanteix la representativitat de tots els grups d’interès, el 

lideratge conscient, l’honestedat, la participació, la transversalitat, 

la professionalitat i la transparència. 

OBJECTIU 9 

Una administració pública que fomenta la diversitat com a font de 

valor, i evita qualsevol tipus de discriminació per raó d’edat, 

orientació sexual i identitat de gènere, raça, creences religioses, 

nacionalitat, origen social, discapacitat, tot fomentant l’equilibri de 

gènere. 

OBJECTIU 10 

Una administració pública que posa en valor la perspectiva de 

gènere, així com el foment de l’equitat a tots els nivells de 

l’organització. 
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LÍNIA ESTRATÉGICA 2 

GESTIÓ ORGANITZATIVA. Promoure 
Administracions Públiques que respectin la 
dignitat de les persones, fomentin el seu 
desenvolupament professional i humà i siguin 
eficients en l’ús de tots els recursos que 
administren 

 

Proposta 

L’administració pública ha d’ésser saludable, per a les persones que 

hi treballa (ha de respectar els seus drets i promoure el seu 

desenvolupament professional i personal) i, al mateix temps, ha de 

fer un ús creatiu, eficient i responsable d’uns recursos escassos.  

Des de la constatació que la persona és qui té la capacitat de crear 

valors, es considera la seva centralitat en tots els nivells on 

l’administració pública estableix relacions i facilita serveis, des dels  

treballadors i col·laboradors fins els destinataris i proveïdors. 

A la vegada, el lideratge conscient entén la persona de forma 

integral, incloent les seves dimensions física, mental, emocional i 

espiritual com a subjecte i objecte de la gestió organitzativa. 

 

 

 

 

Finalment, compartim la idea que l’èxit no és la clau de la felicitat, 

sinó que la felicitat és la clau de l’èxit. Les persones que gaudeixen 

de benestar personal i relacional estan més predisposades, en el 

seu treball quotidià, a fer millors aportacions, i això té 

conseqüències positives i satisfactòries en la qualitat del servei, en 

el rendiment professional i la productivitat de les administracions 

públiques. 

L’honestedat i la generositat en el servei a la societat aporta 

riquesa i satisfacció personal, més enllà dels beneficis materials. Les 

administracions públiques amb valors generen un impacte social i 

ambiental molt positiu. Són més ben percebudes i valorades per la 

societat, estableixen relacions cooperatives més fàcilment, susciten 

complicitats, i són un factor essencial per reorientar el model de 

desenvolupament en una direcció més sostenible, a fi d’assegurar el 

futur de les noves generacions. 
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OBJECTIU 1 

Un sector públic renovellat que supera la visió mecanicista, 

burocràtica i individualista i s’obra a la visió sistèmica que les 

organitzacions del nou paradigma reclamen. 

OBJECTIU 2 

Una administració pública que evoluciona cap a nous models de 

gestió que posen la persona en el centre de tota consideració, que 

en fomenta el potencial inherent i la considera amb una visió 

integral. Això vol dir que haurà d’haver: 

a) fomentat sistemàticament més aprofitament del capital humà, 
l'atracció del talent, el mèrit i la igualtat d’oportunitats. 

b)   promogut l’autoconeixement, la descoberta de les capacitats 
pròpies com ara el talent, la creativitat, la intuïció de les 
persones de l’organització. 

c)   fomentat l’emprenedoria de valors. 

d) promogut una visió integral de la persona (física, mental, 
emocional i espiritual) i el seu empoderament. 

e)  promogut el benestar de la persona en el seu lloc de treball, 
vetllant per assolir una relació coherent entre les seves 
capacitats i les necessitats pròpies del lloc de treball, la tasca 
o la responsabilitat. 

f) facilitat la promoció interna en funció de les capacitats 
personals (valors, competències emocionals, talents, 
habilitats...), a més de les capacitats intel·lectuals o tècniques. 

g) millorat la formació continuada durant tota la vida 
professional no sols en continguts tècnics, sinó també en la 
gestió de les competències emocionals i en el 

desenvolupament personal extensiu a tots els nivells de 
l’organització. 

h)  innovat els processos bàsics (selecció, avaluació, retribució i 
promoció), vinculats tots a les competències personals i 
professionals. 

i)  garantit la no-discriminació per raons d’edat, orientació sexual 
i identitat de gènere, creences religioses, nacionalitat, origen 
social, discapacitat... 

j) posat en valor la perspectiva de gènere fomentant l’equitat en 
tots els nivells de l’organització. 

k)  dotat les seves seus d’espais i entorns de pràctica física, 
esportiva, meditativa... en totes les unitats, per tal de 
contribuir al benestar i la rendibilitat. 

 l) acompanyat durant tot l’itinerari laboral als seus treballadors, 
des de l’acollida, el període laboral, garantint un bon tracte 
ètic i emocional durant l’etapa productiva, fins a l’orientació 
en la preparació per a la jubilació per gaudir d’un envelliment 
actiu i satisfactori. 

OBJECTIU 3 

Una administració pública que considera la col·laboració i la 

cooperació entre les persones com un valor, i també com un 

instrument de gestió en les organitzacions, que maximitza la 

creació de valors i optimitza l’ús dels recursos. 
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OBJECTIU 4 

Una administració pública que fomenta el lideratge conscient i de 

qualitat, i que, consegüentment, haurà d’haver: 

a)  desenvolupat un autolideratge exemplar, que inspiri i 
acompanyi amb competències tècniques i amb intel·ligència 
emocional i qualitat humana. 

b) promogut l’estil de lideratge conscient i col·laboratiu; que 
empodera les persones per tal que puguin desplegar el seu 
màxim potencial i el de l’organització; que incentiva i valora la 
consciència de grup i la creativitat dels equips; que fomenta la 
implicació i la participació, l’assumpció de la missió i la 
pertinença al projecte de l’organització, i que ajuda a construir 
sentit personal i col·lectiu. 

c)  revisat, clarificat i delimitat els rols polític i tècnic, amb mires 
al bé comú. 

d) consolidat una cultura de la confiança acompanyada per la 
motivació, l’excel·lència i l’avaluació bidireccional. 

e) valorat el fracàs com a experiència d’aprenentatge, i haver 
superat l'estigmatització i el rebuig pels projectes no reeixits. 

f) pensat "en gran" i d’una manera holística, superant el 
conformisme passiu, posant atenció en els intercanvis amb 
altres sistemes que hi estan relacionats (comunitat, societat, 
planeta) i generant visions que integrin sempre el bé comú i la 
transformació social. 

OBJECTIU 5 

Una administració pública eficient, que funciona amb agilitat i 

fluïdesa, que supera les barreres vinculades a les rigideses 

normatives i que posa la persona en el centre de tota consideració. 

Aquesta nova administració pública haurà: 

a)  reduït l'excés de reglamentacions, simplificat la burocràcia i 
eliminat tots els obstacles que bloquegen les energies dels 
actors més dinàmics. 

b) integrat la societat del coneixement en la gestió de les 
organitzacions, potenciat el treball en xarxa i les xarxes 
socials. 

c)  internalitzat l’avaluació, sistemàtica i periòdica de totes les 
unitats i els serveis, en l’aspecte més idoni, i haurà consolidat 
la pràctica de retre comptes a la societat amb plena 
transparència. 

d) racionalitzat els horaris i l’autogestió del temps per afavorir la 
conciliació de la vida laboral amb la personal. 

e)  introduït nous sistemes organitzatius del treball de caràcter 
no presencial que garanteixin el compliment d’objectius i la 
productivitat, minimitzin desplaçaments, impactes ambientals, 
consum energètic, costos infraestructurals i ajudin a superar 
les limitacions associades al lloc de residència i a la mobilitat 
física dels seus empleats. 

f) promogut la mobilitat dins de l’administració pública. 

g) avançat en la coresponsabilitat entre tècnics, directius, polítics 
i altres agents vinculats per millorar l’honestedat, l’eficàcia, 
l’eficiència i l’equitat. 

h) flexibilitzat l’edat de jubilació amb la incorporació de noves 
funcions en la línia de l’edat de la consultoria i la mentoria. 
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LÍNIA ESTRATÉGICA 3 

ENTORN ORGANITZATIU. Promoure més 
consciència i responsabilitat per fomentar la 
col·laboració lleial entre les institucions, les 
administracions públiques i la ciutadania 

 

Proposta 

La tercera línia programàtica se centra en l’entorn de les 

administracions públiques amb el propòsit de contribuir a crear un 

context més favorable i col·laboratiu, que millori el nivell de 

consciència i responsabilitat de totes les institucions públiques, i 

també de tots els agents que incideixen en la demanda de serveis 

públics: ciutadania, entitats socials, organitzacions empresarials, 

organitzacions de consumidors i altres formes emergents 

d’organització social. 

D’aquesta manera, no són només les forces de l’oferta dels serveis 

públics les que canvien per si mateixes, si no que és la mateixa 

demanda de serveis de tot tipus la que estableix requisits i 

preferències, els quals tenen la capacitat d’incidir i, finalment,  

configurar què ofereix i com es gestionen els serveis que 

proporcionen les administracions públiques. 

 

Es proposa incidir a través de les formes d’organització i agrupació 

de la demanda, la identificació i divulgació de bones pràctiques i 

casos d’èxit, la creació i sosteniment de comunitats i l’impuls de la 

col·laboració i el diàleg entre administracions públiques i entre 

aquestes i els sectors socials, que permeti superar els esquemes, els 

procediments i els compartiments que es constati que són menys 

útils. 
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OBJECTIU 1 

Una administració pública que fomenta l’esperit innovador i la 

gestió dels processos de canvi interns, per simplificar, agilitar i fer 

més efectiva la prestació dels seus serveis. 

OBJECTIU 2 

Una administració pública que fomenta la valoració social del seu  

personal públic. 

OBJECTIU 3 

Una administració pública que introdueix criteris de coherència 

ecològica i ambiental (eficiència energètica, emissions zero, residus 

zero, materials ecològics, etc.) en totes les seves noves seus i 

equipaments i en totes les obres de reforma que hi duu a terme.  

OBJECTIU 4 

Una administració pública compromesa en la compra pública de 

productes procedents del comerç just i responsable, productes 

ecològics, conscient de la seva responsabilitat de ser exemplar i de 

fomentar les tendències més positives, atès l’impacte econòmic 

que té el sector públic. 

OBJECTIU 5 

Una administració pública compromesa en el diàleg, el debat i la 

col·laboració entre el sector públic, el sector privat i el tercer 

sector, conscient de que una bona governança demana superar les 

dinàmiques autàrquiques i endogàmiques de cada sector, 

s’estableixi una comunicació oberta i franca i es consolidi una 

col·laboració fluïda, confiada i generosa. 

OBJECTIU 6 

Una administració pública compromesa en el foment de la 

normalització de les formes de lideratge conscient, a través de 

l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques, la formació específica 

i la creació de comunitats o xarxes que donin suport a aquestes 

formes de lideratge. 

OBJECTIU 7 

Una administració pública que fomenta la col·laboració pública-

privada, superant les barreres que mantenen separats ambdós 

entorns (objectius, criteris d’utilització dels recursos, 

transparència). 
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Organitzacions / Tercer 

Sector  
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“ el futur no és un regal, és una conquesta” 

ROBERT KENNEDY 

 

"Si no podem fer res per canviar el passat, 
 fem quelcom en el present per millorar el futur”  

ERNESTO GUEVARA 
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MISSIÓ 
Ser pioners novament i seguir aportant valor a la societat a 

través d’una activitat centrada en la missió, els principis ètics i 
els valors, al servei de les persones i orientada al bé comú.  
Connectar amb la ciutadania i estar a la seva disposició, tot 

formant-ne part, per canalitzar mitjançant la força associativa i, 
des de la pràctica de la llibertat, els múltiples reptes que tenen 
les persones i la societat per a la seva transformació. I fer-ho 

amb compromís ètic i amb una visió integral humanista, 
sistèmica i sostenible.
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Idea general 

Segons l’anuari 2013 del tercer sector social, a Catalunya existeixen 

unes 6.800 entitats que compten amb més de 300.000 persones 

voluntàries i 102.000 professionals contractats i atenen, 

aproximadament, a 2.130.000 persones.  

Les organitzacions del tercer sector (social, cultural, ambiental, 

internacional...), han esdevingut l’actor principal per anar superant 

un sistema fonamentat en la concentració de la presa de decisions 

jerarquitzada i vinculada a les minories. Representen alternatives a 

considerar a les estructures establertes al llarg de la història, per 

mantenir un ordre determinat i unes regles de joc.  

La seva raó de ser ha estat impulsar canvis socials en diferents 

àmbits prenent com a referents els drets humans, amb visions 

locals i internacionals, per fer una societat més humana, més lliure, 

justa i també solidària. 

La força del tercer sector prové de la gent que es mobilitza i que 

no s’imposa límits, que té esperança i consciència. Gent diversa que 

sent la necessitat de comprometre’s amb l’altre, que vol ser 

respectuosa amb l’entorn, que reconeix l’esforç dels que ja hi van 

ser i se sent responsable envers les noves generacions, per a les 

quals desitja construir un futur cada dia millor. 

Les organitzacions del sector social són espais d’aprenentatge, 

socialització i desenvolupament personal. Són estructures 

dinàmiques, impregnades de valors i mogudes per valors, que 

cristal·litzen en cultures organitzatives diverses, i que poden exercir 

un gran impacte humanitzador tant en les persones que en formen 

part com en la societat que serveixen i que les acull i les fa sorgir. 

La coherència i l’exemplaritat són elements bàsics en la 

implementació de l’ètica en la vida de les persones i de totes les 

organitzacions. La coherència associa la manera de fer amb el 

pensament, mentre que l’exemplaritat té una projecció en els altres. 

Tenim el deure de ser exemplars perquè en depèn la construcció 

del món, des d’una societat emancipada. Fer-ho aporta satisfacció i 

benestar. El tercer sector permet canalitzar l’aspiració social a la 

coherència i l’exemplaritat. 

 

Situació actual 

Certament s’ha fet molta feina i s’han aconseguit moltes fites 

gràcies a l’impuls del tercer sector, arreu del món, tot i així encara 

falta molt perquè tota la població mundial tingui cobertes les 

necessitats bàsiques. Segons el Programa de Nacions Unides per al 

Desenvolupament: cada dia 30.000 nens menors de cinc anys 

moren de malalties que podrien haver estat evitades, uns 868 

milions de persones pateixen gana crònica i més de 1000 milions 
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no tenen accés a l'aigua potable. I tot això s’esdevé mentre el 20% 

de la població mundial (dins del qual ens comptem nosaltres) 

acapara el 90% de les riqueses del planeta. Encara hi ha, doncs, 

molt per fer i hem de continuar millorant. 

Si bé som ciutadans d’un país ric, tecnològicament desenvolupat, 

que ens permet gaudir de coneixements, cultura i benestar, quasi el 

20% de la població es troba en situació de risc de pobresa i de 

manca d’oportunitats. En aquesta època d’esgotament d’un model i 

d’incertesa que generen desorientació, la nostra mirada ha de ser 

més crítica i lúcida que mai, orientada a l’acció generosa. 

Intuïm que cal repensar i reorientar les formes de fer per obtenir 

nous resultats alineats amb l’acompliment de la nostra missió, que 

cal superar plantejaments corporatius per fer front al present amb 

noves estructures col·laboratives, tot promovent un treball en xarxa 

veritable que superi el simple fet de compartir recursos. 

Hem après que la llibertat és un bé preuat que no podem cedir a 

ningú. Ens hem adonat de fins a quin punt la dependència envers 

l’Administració pública ha limitat les nostres actuacions i ha 

fulminat molts projectes quan han perdut la seva única font de 

finançament.   

Ens hem adonat que hem viscut amb uns plantejaments molt 

endògens, que ens han allunyat de la societat, que ens percep 

sovint com a demandants de diners, sense que realment ens 

preocupi com les nostres organitzacions poden canalitzar altres 

aportacions. 

De vegades no hem sabut explicar bé en què ha consistit la nostra 

tasca, ni els resultats assolits, ni les transformacions que hem 

impulsat i els canvis que s’han produït. Això ha dificultat obtenir un 

reconeixement desitjable, i podria ser que hagi afeblit la força del 

nostre discurs, la capacitat de pressió, així com s’han anat diluint 

els suports externs i interns (la base social). Malgrat això, la 

sensibilitat de la gent per donar suport a les causes hi és, i fins i tot 

creix, encara que sovint no la sabem canalitzar prou bé. 

Tampoc no hem sabut superar personalismes i fer més permeables 

les nostres organitzacions. A la vegada que observem amb certa 

perplexitat la connexió extraordinària que aconsegueixen els 

moviments socials nous que han sabut canalitzar la indignació 

social i ho han fet essent exigents en la pràctica democràtica.  

Intuïm que podem recuperar la il·lusió i reconstruir la vitalitat del 

tercer sector des de l’essència que va motivar el nostre compromís. 

Ens cal fer-ho amb participació i rigor, comptant amb els nous 

escenaris, partint del que ja hem conreat i amb noves mirades, i ser 
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de nou pioners en articular la participació de la ciutadania per 

assolir l’emancipació de la societat i promoure una governança 

basada en la corresponsabilitat i amb vocació de servei. 

Com a organitzacions del tercer sector també hem de saber  

superar vells estils organitzatius i de lideratge (tradició, obediència, 

jerarquia, rigidesa, tancament, opacitat, magnituds exclusivament 

tangibles...) i confiar en els nous, que suposen una autèntica 

revolució cultural i axiològica (innovació, diàleg, participació, 

flexibilitat, obertura, transparència, magnituds tangibles i 

intangibles...). Estem a temps de revisar el model organitzatiu,  

analitzar la capacitat de guanyar en autonomia i sostenibilitat, 

seguir avançant en excel·lència, i trobant l’equilibri col·laboratiu 

entre el desenvolupament del voluntariat i l’aportació dels 

professionals. 

 

Proposta 

Les línies estratègiques i els objectius que proposem es 

fonamenten en una sèrie de principis o criteris bàsics que haurien 

de configurar les organitzacions del tercer sector que vulguin estar 

en sintonia amb els valors i noves tendències de la nostra societat, 

que globalment hem anomenat Nou Paradigma. Volem estar en 

sintonia i sumar al Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat 

2014-2015 i al Pla de suport al tercer sector social de Catalunya.
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GESTIÓ ORGANITZATIVA 

Promoure organitzacions  
del tercer sector que s’impliquen,  

cooperen i creixen, personalment i 
col·lectivament, que assoleixen amb 

eficiència els objectius que es plantegen 
sobre la base dels valors que 

comparteixen, amb capacitat d’adaptació  
i sense perdre la seva essència. 

ENTORN ORGANITZATIU 

Avançar en connectivitat, permeabilitat, 
cooperació i pràctica democràtica, 
contribuint a generar consciència i 

responsabilitat social, amb exemplaritat 
i transparència. 

MODEL ORGANITZATIU 

Consolidar i promoure organitzacions 
amb sentit, orientades a l’assoliment de 

la seva missió i a la creació de valor 
 orientat al bé comú. 

 

 Ser pioners novament i  
seguir aportant valor a la societat a 
través d’una activitat centrada en la 

missió, els principis ètics i els valors, al 
servei de les persones i orientada al bé 
comú. Connectar amb la ciutadania i 

estar a la seva disposició, tot formant-ne 
part, per canalitzar mitjançant la força 
associativa i, des de la pràctica de la 

llibertat, els múltiples reptes que tenen 
les persones i la societat per a la seva 

transformació. I fer-ho amb compromís 
ètic i amb una visió 
integral humanista,  

sistèmica i sostenible 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES ORGANITZACIONS TERCER SECTOR 

 
1. MODEL ORGANITZATIU 

Consolidar i promoure organitzacions amb sentit,  
orientades a l’assoliment de la seva missió  
i a la creació de valor orientat al bé comú 

 
2. GESTIÓ ORGANITZATIVA 

Promoure organitzacions del tercer sector que s’impliquen, cooperen i creixen, personalment i 
col·lectivament, que assoleixen amb eficiència els objectius que es plantegen sobre la base dels 

valors que comparteixen, amb capacitat d’adaptació i sense perdre la seva essència 

 
3. ENTORN ORGANITZATIU 

Avançar en connectivitat, permeabilitat, cooperació i pràctica democràtica,  
contribuint a generar consciència i responsabilitat social, 

amb exemplaritat i transparència
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 

MODEL ORGANITZATIU. Consolidar i promoure 
organitzacions amb sentit, orientades a 
l’assoliment de la seva missió i a la creació de 
valor orientat al bé comú 

 

Proposta 

Des del principi, des del moment de la seva creació o fundació, les 

organitzacions del tercer sector han de respondre a un model que 

s’identifiqui clarament amb el bé comú. I, lògicament, la seva 

activitat, interna i externa, també ha de ser coherent amb el bé 

comú. En síntesi doncs, es tracta d’organitzacions amb sentit, que 

canalitzin les grans necessitats i aspiracions del conjunt de la 

societat i que són capaces de fer una contribució netament positiva 

al benestar i les aspiracions del conjunt de la societat.   

Les organitzacions del tercer sector neixen amb la missió de 

transformar realitats, de reduir els dèficits que impedeixen un 

desenvolupament òptim de les persones o les comunitats d’un 

entorn, d’ajudar a superar els efectes negatius i inadmissibles 

d’actuacions que no respecten els drets humans, la convivència  

ciutadana i, en general, tot allò que podem considerar el bé comú. 
 

 
 

En els darrers 30 anys s’han creat a Catalunya moltes entitats, que 

s’han desenvolupat principalment amb el suport de les 

administracions. La crisi econòmica actual ha sacsejat molt el tercer 

sector, que ara intenta remuntar una situació complexa, que ha 

portat a la desaparició de moltes entitats i que d’altres només 

puguin mantenir allò més indispensable que els dóna sentit. La 

missió s’ha reforçat? O bé  cal repensar-la? El tercer sector, que va 

ser pioner en la vertebració de la societat, ha de reconvertir-se en 

un autèntic moviment ajustat a les noves tendències, per 

empoderar realment la societat. Cal buscar els llenguatges i la 

manera de fer-ho.  Cal centrar els esforços en els valors que el 

mouen; les actuacions n’han de ser la conseqüència.  
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OBJECTIU 1 

Un tercer sector que implementa models organitzacionals 

d’excel·lència basats en la innovació i en la transformació, que 

ajusten la seva activitat a la seva missió, hi incideixen políticament, 

creen valor, aconsegueixen canvis positius, els comuniquen i 

comparteixen amb la resta de la societat.  

OBJECTIU 2 

El model d’organització amb valors del tercer sector es consolida 

com a referent per a la resta d’organitzacions, i es caracteritza per 

la igualtat d'oportunitats, confiança, cooperació, participació, 

equitat de gènere, eficiència, transparència, voluntat de servei i de 

bé comú, i resposta als reptes ètics i de sostenibilitat que la 

societat reclama.  

OBJECTIU 3 

Un tercer sector que fomenta un model organitzatiu basat en la 

persona com a eix central del seu sistema estratègic (missió, visió, 

valors, objectius), que inclou tots els seus àmbits relacionals, entre 

d’altres: persones voluntàries o que desenvolupen una activitat 

laboral, entitats de l’entorn comunitari o sectorial, ciutadania en 

general, administració pública i món empresarial. 

OBJECTIU 4  

Un tercer sector que vetlla pel bon govern corporatiu, per tal que 

l’àmbit directiu, el govern de les institucions (assemblees, 

patronats, juntes directives...) i totes les persones que formen part 

de l’organització (de base social, voluntàries, professionals) estan 

plenament alineades amb aquests plantejaments. En aquest sentit, 

els òrgans de govern lideren la transició cap al nou paradigma 

mostrant exemplaritat, garantint el respecte a la diversitat, la 

transversalitat, la participació, la transparència, l’equilibri de gènere, 

el lideratge conscient, la professionalitat i la representativitat de 

tots els grups d’interès. 

OBJECTIU 5 

Una nova disposició normativa que regula el voluntariat construïda 

conjuntament entre el sector i el Govern, que reforça i pren com a 

referent el model català de voluntariat, que en reconeix la tasca, 

identifica els drets i els deures de les persones voluntàries i les 

entitats, així com els recursos necessaris per desenvolupar una 

acció voluntària de qualitat, cosa que repercuteix en l’enfortiment 

de les organitzacions 

OBJECTIU 6 

Unes entitats del tercer sector compromeses a incorporar persones 

en situacions de vulnerabilitat per possibilitar la igualtat 

d’oportunitats i evitar l’exclusió social. 
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OBJECTIU 7 

Un tercer sector que fomenta la diversitat com a font de valor i  

que evita qualsevol tipus de discriminació per raó d’edat, orientació 

sexual i identitat de gènere, raça, creences religioses, nacionalitat, 

origen social, discapacitat... 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

GESTIÓ ORGANITZATIVA. Promoure 
organitzacions del tercer sector que 
s’impliquen, cooperen i creixen, personalment i 
col·lectivament, que assoleixen amb eficiència 
els objectius que es plantegen sobre la base 
dels valors que comparteixen, amb capacitat 
d’adaptació i sense perdre la seva essència 

  

Proposta 

Es vol aconseguir que les organitzacions del tercer sector siguin 

saludables per a la gent que en forma part (és dir, que respectin els 

drets de les persones i promoguin el seu desenvolupament 

professional i personal) i que, al mateix temps, facin un ús eficient i 

responsable dels recursos escassos.  
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OBJECTIU 1 

Un tercer sector que millora i avança qualitativament en la gestió 

de les persones, que n’assumeix una visió integral que fa possible el 

ple desenvolupament del seu potencial humà. 

OBJECTIU 2 

Unes organitzacions del tercer sector que evolucionen cap a uns 

models de gestió que posen la persona en el centre de tota 

consideració, fomenten el seu potencial inherent i la consideren 

amb visió integral, motius pels quals han: 

a) promogut l’autoconeixement, la descoberta de les capacitats 
pròpies de les persones de l’organització com ara el talent, la 
creativitat, la intuïció. 

b) fomentat l’emprenedoria amb valors. 

c) desenvolupat el benestar de la persona en l’organització i vetllat per 
la relació coherent entre les seves capacitats i la tasca que porta a 
terme.   

d) incorporat una visió integral de la persona (física, mental, emocional 
i espiritual) i el seu empoderament.  

e) impulsat el benestar de la persona en l’organització, vetllat per la 
relació coherent entre les seves capacitats i l’especificitat de la seva 
tasca i responsabilitat. 

f) millorat la formació continuada en continguts tècnics, en la gestió 
de les competències emocionals i en el desenvolupament personal.  

g) prioritzat la promoció interna en funció de les capacitats personals 
(valors, competències emocionals, talents, habilitats...), a més de les 
capacitats intel·lectuals i tècniques.   

h) innovat els processos bàsics: criteris de selecció, avaluació, 
retribució, disposició de recursos per als projectes, promoció, etc., 
tots vinculats a les competències personals i o professionals.  

i) posat en valor la perspectiva de gènere, així com fomentat l’equitat 
en tots els nivells de l’entitat. 

j) acompanyat a les persones durant tot l’itinerari en l’entitat, tenint 
especial cura en l’acollida, acordat compromisos de l’organització 
amb els voluntaris i els professionals sobre els valors, els principis 
ètics, el tracte i la gestió emocional que guiaran la relació; així com 
orientat en la preparació per a la jubilació, tant al voluntariat com a 
professionals, per viure un envelliment actiu i satisfactori. 

OBJECTIU 3 

Un tercer sector on la col·laboració i la cooperació entre les 

persones que en formen part es consolida com un valor, i també 

com un instrument de gestió, on la creació de valor es maximitza i 

s’optimitza l’ús dels recursos. 

OBJECTIU 4 

Unes organitzacions del tercer sector que fomenten el lideratge de 

qualitat després d’haver: 

a) format/desenvolupat un lideratge conscient, amb intel·ligència 
emocional i sensibilitat humana. 

b) impulsat un lideratge col·laboratiu i transformador que incentivi i 
valori la creativitat dels equips, el sentiment de pertinença i la seva 
implicació i participació. 

c) valorat el fracàs com a experiència d’aprenentatge, superant 
l'estigmatització i el rebuig envers els projectes no reeixits. 

d) pensat "en gran": evitat el conformisme i no renunciat a desplegar el 
màxim potencial de les persones i les organitzacions. 
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OBJECTIU 5 

Un tercer sector que augmenta l’eficiència, la fluïdesa i les 

competències de gestió, alhora que redueix les rigideses després 

d’haver: 

a) integrat la societat del coneixement en la gestió de les 
organitzacions, potenciant el treball en xarxa i les xarxes socials. 

b) reduït l'excés de reglamentacions, simplificat l’excés de burocràcia, 
eliminat els obstacles que paralitzen les energies dels actors més 
dinàmics. 

c) racionalitzat els horaris i l’autogestió del temps i la conciliació 
(equilibri control-motivació-confiança). 

d) centrat la seva actuació més en la missió, donant la importància 
justa a l’estructura i el funcionament i aprofitant els valors associats 
al sector. 

e) avançat en la professionalització entesa com la capacitat de gestió i 
la disponibilitat de  formació adient.   

f) seguit avançant en transparència i bones pràctiques, així com en la 
implementació dels codis ètics. 

g) avançat en la coresponsabilitat entre el voluntariat, els professionals 
i els òrgans de govern, havent fet viable i sostenible el projecte de 
l’organització. 

 

OBJECTIU 6 

Un tercer sector que obre més espais de participació i així permet 

l’establiment de vincles i el creixement de la base social, que 

esdevé més capaç d’aglutinar persones i aconseguir canvis socials 

impulsats per la suma d’esforços, amb una base social forta i 

compromesa que li aporta més llibertat per prendre decisions. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 

ENTORN ORGANITZATIU. Avançar en 
connectivitat, permeabilitat, cooperació i 
pràctica democràtica, contribuint a generar 
consciència i responsabilitat social, amb 
exemplaritat i transparència 

 

Proposta 

Es vol contribuir a crear un entorn més favorable i col·laboratiu, 

millorant el nivell de consciència i responsabilitat tant de la 

ciutadania com de les organitzacions del tercer sector. Així, es 

planteja que les entitats rebin suport de la ciutadania, més enllà de 

les aportacions econòmiques, i que sàpiguen encaixar una 

diversitat de disponibilitats potencials. Això implica la mobilització  

i la comunicació permanent d’allò que es fa, i una lectura atenta de 

les aportacions per transformar-la. En aquest sentit, considerem 

fonamental avaluar l’impacte positiu, i comunicar-lo a la societat, 

per avançar en termes de legitimat.   
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OBJECTIU 1 

Un tercer sector que fomenta el consum i les finances ètiques, tant 

dins de l’organització com en la seva base social, entenent que 

aquest canvi de mentalitat resulta imprescindible per avançar vers 

una autèntica transformació global. 

OBJECTIU 2 

Un tercer sector que fomenta la valoració social i la normalització 

de l’esperit emprenedor, la innovació i la gestió dels processos de 

canvi per adaptar-se a noves realitats. 

OBJECTIU 3  

Un tercer sector que aconsegueix la màxima funcionalitat, que fa 

aportacions pràctiques i desenvolupa sinèrgies positives entre les 

organitzacions de primer, segon i tercer nivell (entitats, federacions 

i confederacions). 

OBJECTIU 4 

Un tercer sector que incentiva el diàleg, el debat i la col·laboració 

amb el sector públic i el sector privat, entenent que la bona 

governança només serà possible quan se superin les dinàmiques 

autàrquiques i endogàmiques de cada sector i s’hagi establert una 

comunicació oberta i una col·laboració confiada i generosa, després 

d’haver aconseguit que: 

a) el Govern hagi aplicat el principi de subsidiarietat atribuint a 
les organitzacions de la societat civil funcions públiques amb 
valor social. 

b) el Govern hagi aplicat mesures de suport al tercer sector per 
avançar en suficiència econòmica, l’accés a la contractació 
pública, la formació, l’assessorament, la professionalització, la 
relació amb organitzacions privades, el suport a la 
internacionalització i el reconeixement social del treball que 
es fa en favor de les persones i de la societat.   

c) s’hagin establert cimeres intersectorials per compartir 
innovació, coneixement, estratègies, bones pràctiques, 
infraestructures, crèdits, i un fons comú per fer front a 
situacions extraordinàries. 

OBJECTIU 5 

Un tercer sector que socialitza el coneixement, i estableix una 

cooperació estreta amb el coneixement i la ciència, que fa viable el 

seu patrimoni d’experiències i el posa a disposició de les entitats. 

OBJECTIU 6  

Un tercer sector que s’estableix com una xarxa de complicitats que 

aplega i suma esforços, que supera localismes i sectorització a la 

vegada que evita l’aïllament.  

OBJECTIU 7 

Una societat que reconeix l’aportació del tercer sector, com un 

actor social rellevant, que provoca canvis i impactes positius, i que 

esdevé motor de la transformació social constructiva. I un tercer 

sector que té incidència política per seguir avançant cap a la 
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cogovernabilitat, juntament amb el sector públic i privat, així com la 

resta d’institucions i agents socials.   

OBJECTIU 8 

Un tercer sector que millora l'avaluació de l'impacte i guanya en 

legitimitat amb les idees i amb les persones; que sap explicar bé 

quin és el valor afegit que aporta i pot seguir aportant, tant a escala 

personal com comunitària i social; i que avança en la cultura de 

retre comptes i en l’eficiència mesurada, a la vegada que redueix 

els esforços que aportin menys resultats positius. 

OBJECTIU 9 

 Unes entitats del tercer sector que esdevenen veritables escoles 

de ciutadania i que contribueixen a fer persones amb més valors i 

amb més facilitat per exercir la democràcia participativa. El país 

desitjat es reflecteix en el seu teixit associatiu.  

OBJECTIU 10 

Un tercer sector que identifica i promou sinergies positives entre el 

Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat 2014-2015, el Pla de 

suport al tercer sector social així com el Pla d’acció propi d’aquest 

Pla. A més a més, això es fa mitjançant un diàleg fluït i cooperatiu 

amb l’Administració pública i així construeixen plegats un full de 

ruta compartit. 
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MISSIÓ, LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS 

Diàleg Social  
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MISSIÓ 

Plantejar-nos col·lectivament quin model de país volem 
gràcies a un diàleg obert i integrador 

que posi per sobre de tot el bé comú, i que això es faci des de la 
igualtat de gènere i de relacions, sense culpabilització  

ni menyspreu per a uns, ni victimització o dependència dels altres, 
i que ens faci avançar cap a l’equitat i la dignitat  

de totes les persones que viuen al país.
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Idea general 

La nostra societat, en general, és rica o, fins i tot, opulenta, sobretot 

en diners i malbaratament de recursos. Vam integrar-nos a la Unió 

Europea després de la dictadura franquista, i ens van adaptar a les 

democràcies europees i vam intentar posar-nos al seu nivell també 

en els serveis socials. Però no vam avaluar per què servia el model 

social que començava a generar problemes en altres països. Tot i 

que hem avançat molt en matèria de drets humans i drets socials, 

especialment pel que fa a la protecció dels més desafavorits, els 

darrers anys s’ha demostrat que malgrat tots els esforços no s’ha 

evitat una gran desigualtat econòmica i la incapacitat de seguir 

oferint oportunitats als qui menys en tenen. La reducció de 

l’ascensor social, la dificultat en la inclusió social dels nouvinguts, 

l’increment desaforat de l’atur, els desnonaments, la no resolució de 

la desigualtat de gènere en alguns àmbits, les poques 

transferències de recursos a diversos col·lectius, han acabat 

generant un país amb una forta desigualtat social, solament si 

tenim la llibertat i la capacitat de decidir com volem que sigui la 

nostra societat, serà possible recuperar  el protagonisme individual 

i col·lectiu generador d’il·lusió i de futur. En aquest procés és bàsic 

que l’Administració doni exemple d’honestedat, reconeixent els 

seus errors i fent complir les lleis. I cal que les entitats i les persones 

treballin en xarxa amb l’Administració per generar sinèrgies, 

implicant els entorns familiars i veïnals. Ens cal un diàleg molt ampli 

que assumeixi les diversitats i que, a la vegada, generi equitat entre 

totes les persones que viuen al país. 

Situació actual 

El model socioeconòmic que s’ha implantat en la societat 

occidental expulsa els grups i les persones amb una fragilitat 

generada per factors econòmics, socials, familiars i personals i les 

deixa al marge de les oportunitats socials. L’estat del benestar 

protector no facilita, en l’actualitat, ni la maduresa de les persones 

ni l’ascensor social. Moltes de les ajudes que existeixen 

converteixen les persones en usuàries de serveis que incrementen 

la seva dependència. No es posa per damunt de tot la dignitat de la 

persona, ni es treballa prou per la seva autonomia ni per 

desenvolupar les seves potencialitats. En molts casos, la manera 

d’abordar la relació no és des de la igualtat personal. Com a 

conseqüència, hi ha actituds victimistes, picaresques i, sobretot, 

dependències que bloquegen les capacitats pròpies i 

l’empoderament. Tot sovint, la persona atesa no és protagonista de 

la seva vida i la societat no se’n considera coresponsable, ans al 

contrari, la culpabilitza de la seva situació. 

Com més desigualtat i menys responsabilitat social hi ha, més 

persones i col·lectius entren en noves situacions marginals per 

manca de treball, d’habitatge o de xarxes familiars o socials de 

suport. I en alguns casos, sobretot els joves, la dificultat de viure al 

país és tan gran que els fa emigrar. 

Malgrat tot el que es va anar construint després de la dictadura, la 

crisi ha demostrat que moltes forces alienes han anat generant un 

tipus de societat fracturada, sense deixar-nos gaires opcions de 
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construir-la entre nosaltres, des del diàleg per al bé comú. 

Solucions assistencials, crispació social, culpabilitzacions i opcions 

excloents han creat un espai d’opinions contràries al bé comú 

universal. Amb l’argument de la por a perdre el que es té, triomfen 

les respostes que transformen la vulnerabilitat en un delicte.  

 

Proposta 

Ens hem de plantejar, tots alhora, com volem que sigui el nostre 

país, quins han de ser els principis que fonamentin la nostra manera 

de fer i quines són les prioritats socials. Cal fer-ho a partir de la 

Declaració de drets humans i també la Declaració de justícia social, 

i posar el bé comú com a centre del debat. Cal un ampli diàleg 

social per construir la societat que volem. 
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Centrar els serveis en les persones i 
en la seva dignitat i autonomia. 

Promoure espais de reflexió i acció 
sobre el model de societat que 

volem. 

Impulsar grans canvis en el 
reconeixement dels drets i 

l’aplicació de la justícia social. 
 

Plantejar-nos col·lectivament quin 
model de país volem gràcies a un 

diàleg obert i integrador que posi per 
sobre de tot el bé comú, i que això es 
faci des de la igualtat de gènere i de 

relacions, sense culpabilització ni 
menyspreu per a uns, ni victimització 
o dependència dels altres, i que ens 

faci avançar cap a l’equitat i la 
dignitat de totes les persones 

 que viuen al país. 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES DIÀLEG SOCIAL 
 

1. Promoure espais de reflexió i acció sobre el model de societat que volem 

2. Centrar els serveis en les persones i en la seva dignitat i autonomia 

3. Impulsar grans canvis en el reconeixement dels drets 
 i l’aplicació de la justícia social
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 

Promoure espais de reflexió i acció sobre el 
model de societat que volem 

Idea general 

Un dels nous factors socials que ha sorgit amb força els darrers 

anys és la gran diversitat de la gent que conforma la nostra 

societat, tant d’orígens com de formes de ser, d’estar, de pensar i 

d’actuar. Pràcticament no hi ha res que sigui acceptat per tothom. 

Per això, cal que tots aprenguem a dialogar des de l’acceptació de 

la pluralitat de maneres de pensar, sentir i viure al país, i acabar 

amb unes maneres que vencen, però no convencen. Aquest diàleg 

indispensable ha de tenir en el bé comú i els drets humans les línies 

vermelles per construir el país que volem. 

Situació actual 

La crisi ha manifestat que moltes forces alienes han pertorbat el 

nostre model social, sense deixar-nos l’opció de construir-lo entre 

nosaltres. Ens han fet creure que no hi ha res a fer, i que l’únic camí 

és el que ens dicten. El malestar i la crispació fan sorgir opinions 

contràries que generen tensions, i sovint triomfen les que donen 

solucions fàcils, encara que sigui sense gaires arguments. Ens costa 

dialogar, no hem après a fer-ho obertament, sobretot en la societat  
 

 
 

actual. I no ho hem fet plantejant com volem que sigui el nostre  

país, quins han de ser els principis que fonamentin la nostra manera 

de fer i quines són les prioritats socials. 

 

Proposta 

Donar al diàleg el valor imprescindible que té en la construcció 

social, en la recerca de la veritat comuna, per saber com és i què 

pensa l’altre, i per progressar en l’acceptació de les diverses 

maneres de llegir la realitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
              324 

OBJECTIU 1 

Una societat que educa i que creix en l’actitud del diàleg, disposada 

a acceptar les diversitats, com a base per a la recerca del bé comú, 

en tots els àmbits de la societat, començant per la família i l’escola. 

OBJECTIU 2 

Una societat que crea espais de diàleg i de participació comuna per 

als grups que impulsen alternatives socials vers una altra manera 

de viure (contra la injustícia, la corrupció, l’espiral d’exclusió social, 

contra la violència i en favor de la pau, la protecció de la natura o el 

paisatge...) en consonància amb el bé comú, el desenvolupament 

de la democràcia i la dignitat de les persones. Una societat en què 

el diàleg ocupa l’espai públic per limitar les opinions sectàries, 

estigmatitzadores i  menyspreadores. 

OBJECTIU 3 

Un país que crea nous espais de diàleg i participació amb la 

societat organitzada (teixit associatiu, entitats socials, culturals, 

comunitàries, de cooperació, ambientals...) i amb l’Administració 

pública per construir, tots plegats, el model de país que volem. 

OBJECTIU 4 

Una societat que promou els valors que conformen la base del bé 

comú i els drets humans: responsabilitat i coherència, interès per 

l’altre, dignitat, justícia, equitat social i de gènere, solidaritat, i 

respecte per la persona, la natura i el medi ambient. 

OBJECTIU 5 

Una societat que dona un nou valor al que és públic i al que és de 

les administracions públiques: Públic com a sinònim de servei 

universal, comú a tots, compartit. 

OBJECTIU 6 

Una societat atenta a “l’estat del país en diàleg social” que avalua 

les iniciatives i el compliment de les lleis d’atenció als col·lectius en 

situació de vulnerabilitat, i ajuda d’aquesta manera a marcar 

l’agenda política. 

OBJECTIU 7 

Un país que reconeix com a dret subjectiu i fonamental l’habitatge i 

que es compromet a implantar totes les mesures per promoure el 

dret al treball i a generar fórmules creatives d’activació de les 

persones. 

OBJECTIU 8 

Una societat que disposa d’eines de quantificació i avaluació del 

valor de l’acció social. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

Centrar els serveis en les persones i en la seva 
dignitat i autonomia 

Idea general 

L’atenció a la gent en situació de vulnerabilitat social s’ha de fer 

des d’una relació d’igualtat, de persona a persona. Cal promoure 

una relació madura entre la gent que està sent atesa, la qual ha 

d’assumir responsablement la seva vida, i els professionals i 

l’entorn, que en són coresponsables. 

 

Situació actual 

La creació dels serveis d’atenció a les persones al final de la 

dictadura va exigir avançar en un terreny que no existia. Es van fer 

molts projectes de gran qualitat, però sovint es feien des de la 

convicció que els coneixements professionals permetien saber 

perfectament què necessitava la gent que era atesa. Encara ara, 

s’apliquen receptes estereotipades i fragmentades per a situacions 

concretes que no tenen en compte el que pensen i desitgen les 

persones ateses, a partir de diagnosis parcials que no analitzen la  

globalitat de tots els àmbits de la salut, social, educatiu, econòmic i  

 
 

 

 

jurídic. Moltes vegades no tenen en compte altres  necessitats tan  

importants com ara la felicitat, el benestar o la seguretat.  En alguns 

casos, no es treballa des dels nuclis més propers, fonamentalment 

la família i el barri o poble. 

 

Proposta 

Atendre les persones des de la seva realitat, per tal que siguin elles 

les protagonistes i responsables de la seva construcció, des d’un 

treball integral i coordinat per part de tots els agents socials que 

generin coresponsabilitat de tota la societat en la construcció 

individual i col·lectiva. 
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OBJECTIU 1 

Una societat que treballa sistèmicament tots els serveis que atenen 

les persones (serveis socials, salut, escoles...) i generant una xarxa 

fonamentada en la persona, tenint en compte la seva autonomia i 

responsabilitat i tots els seus vincles de confiança i seguretat. 

OBJECTIU 2 

Un país que ofereix el suport econòmic i els recursos que 

garanteixen un nivell mínim de benestar i participació per a totes 

les persones, famílies i col·lectius, des de la dignitat i la 

coresponsabilitat. 

OBJECTIU 3 

Una societat que garanteix el suport a totes les situacions 

personals que poden dificultar una vida harmònica.  

OBJECTIU 4 

Una societat que té l’equitat com a valor bàsic envers els col·lectius 

amb més tendència a les situacions de fragilitat. 

OBJECTIU 5 

Un país en què s’apliquen totes les lleis de drets socials, tant en 

moments de crisi com de bonança. 

OBJECTIU 6 

Una societat que disposa d’avaluacions transparents dels 

processos, amb indicadors fiables, que donen rigor a les mesures 

de l’impacte de les polítiques i dels projectes socials. 

OBJECTIU 7 

Un país que promou la creativitat i la innovació, que incentiva 

l’R+D+I en l’àmbit social, i que du a terme avaluacions públiques, 

fetes amb rigor, de l’impacte que tenen les polítiques i els projectes 

socials. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 

Impulsar grans canvis en el reconeixement 
dels drets i l’aplicació de la justícia social 

Idea general 

Les persones es troben en situacions de vulnerabilitat per l’atzar o 

per causes estructurals. Tant en un cas com en l’altre, la societat ha 

d’evitar que uns culpin els altres i que aquests altres es victimitzin, i 

ha d’ajudar, a més, a trobar camins que redueixin al màxim la 

marginació del benestar i la dignitat. 

 

Situació actual 

La societat contemporània es configura des de la competitivitat 

agressiva en la major part dels àmbits. Fins i tot en l’atenció als més 

petits, ja hi ha infants que són marginats i que pateixen grans 

dificultats en termes d’inclusió social. El fracàs escolar, l’exclusió de 

molts nens i nenes dels circuits normalitzadors, impedeixen la seva 

inclusió social plena. Els recursos institucionals no tenen prou eines 

per treballar en xarxa i prioritzar degudament els més vulnerables. 

Si bé en aquests moments n’hi ha molts més que pateixen  

marginació a causa de les condicions conjunturals, la situació  
 

 
 

estructural durant aquests darrers anys ha generat moltes famílies 

amb una alta vulnerabilitat crònica generacional. 

 

Proposta 

Promoure que tota la societat prioritzi els drets socials com a base 

d’una societat equilibrada, cohesionada i harmònica. Que els drets 

socials es treballin en xarxa, des de tots els àmbits de la persona. 

Que l’educació es faci des de la cooperació i no pas des de la 

competitivitat. Que els àmbits de la salut, els serveis socials i 

l’educació treballin coordinadament a fi de vetllar per la no exclusió 

de cap persona o col·lectiu, independentment de la seva situació 

administrativa, amb uns criteris comuns. Que l’economia i la política 

estiguin al servei del bé comú. 
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OBJECTIU 1 

Un país que garanteix l’acompliment dels drets humans i la justícia 

social amb organismes coordinats amb tots els agents socials, que 

tinguin eines per detectar i denunciar tot el que afecti la dignitat i el 

benestar de totes les persones que viuen al país. 

OBJECTIU 2 

Un país en què tots els organismes i departaments de 

l’Administració pública garanteixen l’acompliment dels drets socials 

que estableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 

OBJECTIU 3 

Una societat que genera eines efectives de sensibilització social 

davant de discursos i falsos rumors estigmatitzadors i 

culpabilitzadors dels col·lectius en situació més vulnerable, 

especialment les dones, la gent gran, els joves homosexuals, les 

persones d’origen immigrat, els discapacitats, etc. 

OBJECTIU 4 

Una societat que prioritza el bé comú des de tots els àmbits 

socials: salut, educació, economia, organitzacions i empresa, 

cultura, comunicació i xarxes socials, activitat física i esport, 

activitats de lleure, sostenibilitat, paisatge i hàbitat, ciència, comerç, 

justícia, seguretat, política. 
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MISSIÓ, LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS 

Comerç 
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“Cal que tots junts fem un gran esforç per convèncer els consumidors 
que el seu interès no és únicament el curt termini, els preus baixos, la 

quantitat…” 

“No es tracta de combatre la modernització del comerç, sinó de dir i 
de demostrar que aquesta modernització ha de ser reflexionada i no 

feta en contra de la ciutat." 

P. LEPAGE, PRESIDENT DE FNCV. 
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MISSIÓ 

Fer del comerç un vehicle de trànsit de paradigmes, a partir de la 
consolidació definitiva d’un consum conscient, d’un comerç amable 
i d’un entorn favorable; tot plegat a través d’una comunicació real, 

responsable, honesta i que arribi a les persones.
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Comerç 

Si ens pregunten què entenem per comerç, tots estarem d’acord en 

que és un espai on els consumidors fan les seves compres de 
diferents productes o serveis, a canvi d’una determinada quantitat 

de diners. 

No obstant això, al diccionari general de la llengua hi trobem una 

altra definició: comerç espai de bescanvi d’idees, de sentiments, 
etc., entre dues persones. 

Al grup de comerç pensem que és importantíssim tenir present i 

incorporar aquesta segona definició a la primera: 

Bescanvi d’idees i de sentiments, entre les persones. 

 

Idea general 

Històricament el comerç ha estat l’eix vertebrador de les nostres 

viles i ciutats. Si tenim en compte que l’activitat més important de 

la ciutat és la convivència, el comerç de la ciutat és convivència 

cara a cara. 

Els comerços faciliten la relació entre les persones. Comprar-hi 

implica recórrer i conèixer la vila o la ciutat, crear convivència, 

records i nostàlgies. 

 
 
“No tenim dret, a Europa, de menystenir les nostres ciutats, ja que 
són una riquesa que el món sencer enveja, que són les nostres arrels, 
al mateix temps que un model de societat, un espai de cultura, un 
espai de turisme” 

P. Lepage, President de FNCV. 

Cada vegada que un comerç desapareix a resultes d’una actuació 

que suposadament augmenta l’eficiència econòmica, la repercussió 

negativa no és tant sols econòmica, sinó també social, ja que 

darrere de cada comerç que tanca desapareix tota una trama de 

relacions socials teixida al llarg dels anys, amb l’empobriment humà 

que això suposa. 

 

Situació actual 

El petit i mitjà comerç català està passant per uns moments 

realment molt difícils, i no tan sols per la gran crisi econòmica que 

ens afecta, sinó també per una crisi de valors. 

Els comerciants hem perdut el rumb i en aquest moment no sabem 

on anem ni cap on hem d’anar. 

Econòmicament, el comerç té una importància cabdal per a 

Catalunya, amb més de 37.000 milions d’euros anuals de volum de 

negoci, més de 98.000 establiments i més de 300.000 persones 
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que hi treballen afiliades a la Seguretat Social, segons les darreres 

dades disponibles (2013). 

Moltes vegades la societat no és conscient de la importància del 

comerç com a generador de riquesa i llocs de treball, i cal explicar-

ho. Així mateix, el comerç és el responsable de la vida dels barris: 

on hi ha comerç, hi ha vida. El comerç té un paper molt important a 

l’hora de cohesionar, dinamitzar i difondre les activitats dels nostres 

barris, pobles i ciutats. 

En uns moments tan difícils com els actuals, els comerciants som 

capaços de transformar els nostres negocis, i superar les dificultats 

aprofitant noves oportunitats. 

Vivim en un món que canvia a una velocitat de vertigen. Cada cop 

més la societat es veu arrossegada per unes directius econòmiques 

que porten al consum pel consum, que només miren les quantitats i 

els preus. En aquesta carrera sense fi, és impossible aturar-se a 

pensar en les persones. 

Jordi Mundo escriu en un article a El 9Nou del Vallès Oriental: 

“(…) El mercat premia els més poderosos i permet les seves formes 
de produir, la seva llengua i les seves pràctiques culturals. A aquest 
procés és necessari posar-hi el contrapès de sistemes de protecció 
cultural” 

El comerç urbà, que ha anat evolucionant des que es va configurar 

al voltant de l’àgora de la Grècia Clàssica, té futur i sentit en la 

mesura que sàpiga ser comerç ciutadà. 

Un comerç ha de saber transmetre a la ciutadania els valors 

intangibles que comporta: l’aportació qualitativa que fa a la vida 

ciutadana, el lligam amb les persones i la identitat col·lectiva d’un 

poble. Ha de saber transmetre que l’establiment assessora més que 

no pas despatxa, el client, que no el veu només com un consumidor 

sinó, per damunt de tot, com una persona. 

El comerç ciutadà és una activitat bàsica per al manteniment de la 

vida social i urbana, perquè permet recuperar la mesura humana de 

la ciutat, de l’individu, de la convivència i de la participació. Això 

ens porta a reflexionar on es compra, ja que el ciutadà no pot ser 

feliç si es limita a ser un consumidor: no li cal comprar més, sinó 

que li cal comprar bé. 

Als comerciants ens preocupa recuperar el prestigi de la nostra 

feina i la professionalització del sector, tant dels botiguers com dels 

venedors. Hem de deixar la queixa, el judici i la crítica i  

substituir-los per la passió, la creativitat i la confiança. Hem de 

continuar treballant per uns horaris dignes que ens permetin 

conciliar feina i família. 
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El dia a dia fa que cultura, oci i negoci no es puguin entendre sense 

el compromís del comerç amb la societat. La interdependència 

entre petits industrials, artesans, professionals, empreses de 

serveis, fabricants i comerciants ha de donar lloc a la creació d’una 

microeconomia comarcal, potenciadora d’un entramat que genera 

tota mena d’iniciatives socials, culturals i econòmiques. 

A la ciutat no tots els comerços tenen el mateix esperit de 

col·laboració social. Les empreses i els establiments gestionats per 

persones llunyanes, alienes i indiferents a la ciutat i als ciutadans 

solen tenir un únic objectiu: maximitzar el benefici econòmic. 

Tal com diu la consultora anglesa Margaret Young: 

“Tot sovint les persones intenten viure la seva vida al revés; intenten 
tenir més coses o més diners, per poder fer el que vulguin i 
aconseguir ser feliços. Però en la realitat les coses van en un altre 
sentit: primer hem de ser qui som realment, i després fer el que hem 
de fer per així poder tenir el que volem.”  
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Proposta 

Amb aquest document tan sols hem intentat posar en paraules el 

que ja fa temps que s’està fent a les associacions de comerciants i 

dels comerciants mateixos. 

Per això, entre tots, hem de ser capaços de promocionar un 

comerç català, creatiu i amb estil propi, dins d’un entorn sensible, 

arrelat a la nostra cultura, on les persones es relacionin i 

consumeixin conscientment. També un comerç innovador, 

compromès amb la societat del moment i il·lusionat amb el seu 

present. 

Cal doncs, recuperar la mesura humana de la ciutat, de l’individu, 

de la comunitat, de la convivència, de la participació. Participar, 

parlar, mirar, escoltar, crear… decidir per nosaltres mateixos on 

comprem, per a què, com, quan i quant! 

Segons Vicent Partal, director de Vilaweb, “trobar l’equilibri entre 

allò global i allò local, saber ser “glocals”, és el nostre gran repte de 

futur”. 

Finalment, una cita de Blanchard i O’Connor : 

“El veritable èxit no ve de proclamar els nostres valors, sinó de 
posar-los en pràctica conseqüentment tots els dies.”
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Fomentar un consum conscient i 
responsable, on les persones són 

lliures a l’hora de consumir. 

Promoure un comerç amable, que 
posa la persona en el centre i es 
responsabilitza de l’origen del 

producte que ofereix i dels serveis 
utilitzats. 

Aconseguir un entorn 
 favorable, una cultura i una 
administració flexibles, que 
potencia la relació entre el 

comerç, les ciutats i les persones, i 
la capacitat del comerç de generar 

valor, ocupació i millorar les 
relacions socials. 

Promoure la comunicació i la 
connexió entre el comerç i les 
persones, com a resposta a les 

necessitats d’aquestes i en funció de 
les necessitats del comerç. 

 

Fer del comerç un vehicle de 
 trànsit de paradigmes, a partir de 

 la consolidació definitiva d’un 
 consum conscient, d’un comerç 

amable i d’un entorn favorable; tot 
plegat a través d’una 

 comunicació real, responsable, 
honesta i que arribi a les 

 persones. 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES COMERÇ 
 

1. Promoure la comunicació i la connexió entre el comerç 
i les persones, com a resposta a les necessitats d’aquestes i en funció 

 de les necessitats del comerç 

2. Aconseguir un entorn favorable, una cultura i una administració flexibles, 
que potencia la relació entre el comerç, les ciutats i les persones, 

i la capacitat del comerç de generar valor,  
ocupació i millorar les relacions socials 

3. Promoure un comerç amable, que posa  
la persona en el centre i es responsabilitza de l’origen del 

producte que ofereix i dels serveis utilitzats 

4. Fomentar un consum conscient i responsable, 
on les persones són lliures a l’hora de consumir
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LÍNIA ESTRATÈGIQUES 1 

Promoure la comunicació i la connexió entre el 
comerç i les persones, com a resposta a les 
necessitats d’aquestes i en funció de les 
necessitats del comerç 

 

Idea general 

Una comunicació real, responsable, honesta i que arribi a les 

persones, vinculada a una transacció de béns o serveis. 

 

Situació actual 

Si ara mateix ens preguntéssim “què és un comerç?”, molta gent 

respondria que és un espai situat al centre de la ciutat o en els 

barris, en què la ciutadania hi pot comprar productes a un preu 

determinat. En definitiva, un espai d’intercanvi econòmic en el qual, 

com més quantitat de productes pugui adquirir amb uns diners 

determinats, més feliç seré, i sobretot més espavilat!  

 

 
Proposta 

Cal comunicar que el comerç és molt més que això: a més d’una 

transacció, el comerç és un espai de trobada, de relació, de diàleg, 

de difusió i de creativitat on les persones es miren, parlen i 

s’escolten. Un espai ple de valors. 

Fer arribar la potència del consum conscient i responsable, del 

comerç amable i de l’entorn favorable a les persones, augmentant-

ne el nivell de consciència i afavorint el benestar de la societat. 
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OBJECTIU 1 

Un país amb un comerç conscient i responsable que el difon al món 

per diversos canals. 

OBJECTIU 2 

Un país que promou i impulsa el comerç i els seus valors socials per 

mitjà de campanyes diverses. 

OBJECTIU 3 

Unes viles i ciutats on el diàleg entre productors i comerciants 

locals és fluid i permanent, amb els canals més idonis. 

OBJECTIU 4 

Un país conscient de les aportacions del comerç a la ciutat i al 

creixement de les persones. 

OBJECTIU 5 

Un país i unes ciutats que reconeixen i premien als comerços, les 

entitats i les persones que ajuden al creixement personal en el 

territori on s’han implantat. 

OBJECTIU 6 

Unes ciutats i viles que gaudeixen d’una bona interrelació entre la 

ciutadania, la cultura i el comerç.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

Aconseguir un entorn favorable, una cultura i 
una administració flexibles, que potencia la 
relació entre el comerç, les ciutats i les 
persones, i la capacitat del comerç  de generar 
valor, ocupació i millorar les relacions socials 

Idea general 

Una administració més flexible, especialment pel que fa als vincles 

entre el comerç, les ciutats i les persones, ha de permetre unes 

ciutats i viles més amables, amb un entorn més favorable a les 

relacions humanes, que té el comerç conscient com a vehicle de 

transmissió de valors. 

 

Situació actual 

Els comerciants necessitem un entorn flexible on es potenciï la 

relació entre el comerç, la ciutat i les persones. Per aconseguir que 

aquesta relació sigui sincera, és imprescindible ser autèntics a l’hora 

de compartir els nostres talents i oferir la nostra creativitat, els 

nostres productes i serveis. Això ens farà diferents i especials com  

a persones úniques que som, i ens permetrà sobresortir de 

l’excessiva clonació de formats, modes i normes. 

 

 

Proposta  

Aconseguir una administració flexible, en tots els aspectes, que 

potenciï la relació comerç-ciutat-persones, i que reconegui la 

capacitat que té el comerç de com generar valors socials, ocupació 

laboral i millorar qualitativament les relacions entre la població. 

Integrar la persona en el centre de l’urbanisme comercial, i fer-ho 

d’una manera harmònica en un context general més amable. 
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OBJECTIU 1 

Un país amb nous formats, idees o, usos dels espais comercials, que 

amplien la idea de comerç mitjançant el desenvolupament d’altres 

visions innovadores. 

OBJECTIU 2 

Una regulació flexible del comerç entesa com a afavoridora de la 

innovació i no li posi traves. 

OBJECTIU 3 

Unes normes que faciliten les autoritzacions als espais comercials 

multidisciplinaris que fomenten el nou paradigma. 

OBJECTIU 4 

Unes viles i ciutats que assumeixen que el comerç és un bon 

promotor de processos de participació ciutadana. 

OBJECTIU 5 

Un país que identifica i difon les bones pràctiques d’entorns 

favorables per a les persones i el comerç. 

OBJECTIU 6 

Unes viles i ciutats que adeqüen l’espai públic per facilita una 

interacció de qualitat entre les persones i el comerç. 

OBJECTIU 7 

Un país que aposta pel talent, la formació i la R+D en el sector del 

comerç.  

 



 

 
              342 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 

Promoure un comerç amable, que posa la 
persona en el centre i es responsabilitza de 
l’origen del producte que ofereix i dels serveis 
utilitzats 

Idea general 

La creació i consolidació d’un sistema global de formació i 

sensibilització al servei de la millora qualitativa de la relació 

comerç-ciutat-persones: la Universitat del Consum i del Comerç.  

 

Situació actual 

Els botiguers tenim la gran sort de tractar amb persones. Cada cop 

que s’obre la porta de la botiga i entra una persona s’obre tot un 

món de possibilitats, de relacions, de comunicació, d’energia, de 

creativitat... Podem compartir, aprendre i créixer, ja que cada 

persona és diferent. Què meravellosa, fantàstica i màgica és 

aquesta trobada! I què transformador pot ser un “Bon dia!” dit des 

del cor! 

Molt més important que el què i el com és des d’on fem les coses. 

El producte és l’excusa perfecta per establir relacions de confiança. 

 

 

 

Siguem amables i canviem la nostra realitat del dia a dia! Amables 

tots: botiguers, venedors i clients. 

 

 
Proposta 

Aconseguir que el col·lectiu del comerç estigui sempre preparat 

per al repte de respondre a les necessitats de les persones, més 

enllà dels productes o serveis que ofereixen. 

 

 



 

 
              343 

OBJECTIU 1 

Un comerç que fomenta l’amabilitat i les bones pràctiques en 

l’atenció als clients. 

OBJECTIU 2 

Un país que fomenta una formació en consum i comerç de qualitat, 

permanent, pràctica i basada en l’estudi i l’anàlisi de casos reals.  

OBJECTIU 3 

Un país que reforça els seus espais com a espai de trobada i espais 

docents.  

OBJECTIU 4 

Un comerç que promou el reconeixement dels valors d’amabilitat i 

responsabilitat i els comunica a la ciutadania. 

OBJECTIU 5 

Un comerç que fomenta els intercanvis d’experiències, les visites 
físiques i virtuals, per propiciar la millora i la innovació. 

OBJECTIU 6 

Un país que assumeix la internacionalització del coneixement i la 

necessitat d’una perspectiva interdisciplinària per abordar el món 

del comerç. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 

Fomentar un consum conscient i responsable, 
on les persones són lliures a l’hora de consumir 

Idea general 

Un nou comerç més responsable a través d’un consum ben 

informat i conscient. 

 

Situació actual 

Des que ens llevem fins que anem a dormir estem decidint quin és 

el món que volem segons allò que consumim. La majoria de 

vegades, amb la nostra acció de compra poc conscient, estem 

votant pel món que no volem! Com pot ser això? Ens queixem de la 

sanitat, de l’educació, dels transports, de les pensions, del treball... i 

no ens preguntem quins són els processos de fabricació dels 

productes que comprem, els materials que contenen, o el transport 

que han tingut. Quantes vegades tenim en compte els valors de 

proximitat, de responsabilitat social o mediambiental, de creació de 

llocs de treball, etc. a l’hora de comprar? 

 

 
 

On, com, qui ha produït el que volem adquirir? Amb quins 

materials? Des d’on s’ha transportat? La nostra acció de compra va  

associada a una voluntat de millorar el món, o només va dirigida a 

obtenir més béns amb menys diners? Som conscients de la 

repercussió que té la nostra manera de consumir envers la societat, 

la natura, i les generacions futures? 

 

Proposta 

Educar les persones perquè tornin a ser lliures a l’hora de consumir. 

Superar els dictats publicitaris i ser conscients de que el consum és 

una eina per canviar el món. 
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OBJECTIU 1 

Una ciutadania conscient de la importància del consum 

responsable. 

OBJECTIU 2 

Una societat conscient del potencial de canvi que es pot impulsar a 

través del consum. 

OBJECTIU 3 

Un sistema educatiu que integra el consum conscient com una 

matèria d’estudi. 

OBJECTIU 4 

Un comerç que concep que les botigues són, o poden esdevenir, 

espais d’educació. 

OBJECTIU 5 

Un comerç que concep les botigues com a espais públics i suports 

publicitaris. 

OBJECTIU 6 

Una societat que desenvolupa eines per ajudar les persones i les 

organitzacions a ser conscients del consum.  

OBJECTIU 7 

Unes entitats bancàries que faciliten uns mitjans de pagament 

socialment responsables per al comerç. 

OBJECTIU 8 

Un comerç que fomenta la reducció de residus (embolcalls), la 

reutilització i el reciclatge. 

OBJECTIU 9 

Una societat que opta per una economia del bé comú, a partir de la 

idea de comerç just i del consum conscient. 

OBJECTIU 10 

Una societat que exigeix conèixer els processos de fabricació i els 

impactes socials i ambientals associats als productes que 

consumeix. 

OBJECTIU 11 

Un país que promou l’economia humana a través del comerç, amb 

pràctiques creatives i innovadores. 

OBJECTIU 12 

Una societat que aposta pel consum col·laboratiu, el concepte slow 

i l’ètica aplicada a les empreses i els comerços.  
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MISSIÓ, LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS 

Justícia 
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“Si l’home fracassa en conciliar la justícia i la llibertat, 
fracassa en tot." 

ALBERT CAMUS  
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MISSIÓ 

Anar cap a una justícia més humana, eficaç, preventiva,  
propera i sensible a les necessitats de les persones  

-en definitiva, més justa- i  
que prioritzi l’acord i la responsabilitat compartida. 
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Idea general 

Partint de la convicció de que el país creix quan les persones 

creixen, imaginem un concepte de justícia des d’un punt de vista 

necessàriament transversal, en un procés de transformació cap a 

una societat l’element central de la qual sigui la qualitat humana. 

La societat espera de la justícia capacitat per a resoldre de manera 

eficaç i eficient els conflictes. Volem, però, anar més enllà i 

proposem un nou paradigma que porti els ciutadans a actuar de 

forma coresponsable i compromesa amb el valor de la justícia. 

Les propostes d’aquest àmbit volen incidir en aquells aspectes que 

entenem que haurien de ser bàsics per a inspirar un nou concepte 

de justícia, que comenci ja, en l’àmbit de l’educació a l’escola, en les 

famílies i, en l’àmbit de la formació en el lleure, i que continuï en els 

diferents espais de participació ciutadana. En definitiva, volem 

inspirar un camí cap a una nova cultura cívica, en què la justícia 

esdevingui un compromís de tots. 

 

Situació actual 

Constatem que la situació actual ens situa en una realitat marcada 

per una manca de credibilitat en termes d’eficàcia, eficiència i agilitat 

de la justícia, si bé es constata, també, una forta necessitat  

per part dels destinataris de confiar en la important tasca que té 

encomanada l’Administració de justícia. 

La duresa, el gran  volum de treball i la manca de mitjans materials i 

de personal, comporten un elevat nivell d'estrès dels operadors 

jurídics, i una manca de motivació i autoestima, i això els afecta 

negativament. Al nostre país la justícia està sotmesa a molta pressió. 

Entenem, doncs, que el nou model de justícia ha de ser 

essencialment preventiu. 

L’individualisme que impera en la nostra societat, redueix la 

capacitat de resolució amistosa dels conflictes i acaba judicialitzant 

sovint moltes situacions conflictives innecessàriament. Vivim en una 

societat en què el conflicte es veu com quelcom extern. 

Tenim, en general, molt poca capacitat de resolució dels conflictes i 

poca predisposició al diàleg i al consens, motiu pel qual esperem 

que els tribunals ens ho resolguin tot. Demanem a la Justícia una 

resposta reactiva eficaç, però ens manca compromís en el vessant 

més efectiu, que és el preventiu.  

 

Proposta 

Volem anar cap a un concepte de justícia que promogui l’assumpció 

de la responsabilitat individual i col·lectiva vers els conflictes: que 

potenciï la capacitat d’empatia, la intel·ligència emocional i el 

reconeixement de l’altre com a principis rectors en el 
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desenvolupament personal i social; que es fonamenti en la capacitat 

de consens en la resolució dels conflictes, per part de tots els 

operadors jurídics, prioritzant la mediació i la conciliació. 

Imaginem una justícia més humanista, restaurativa, orientada al bé 

comú i al servei de les persones. Una justícia que garanteixi una 

resposta esperada i esperable, que promogui models de prevenció, 

que preservi la igualtat i la seguretat jurídica, i que tingui molt 
present l’exemplaritat. 

La justícia depèn en gran mesura dels valors de la societat, i n’és, un 

valor en si mateixa. 

La societat necessita confiar en la justícia, i en la seva capacitat de 
resolució dels conflictes, però no podem oblidar la responsabilitat 

individual que tots hauríem d’assumir per avançar cap a una societat 

més justa. 

Volem, en definitiva, que aquesta proposta contribueixi a inspirar un 
nou model de societat més harmònica, responsable i justa.  
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Treballar per a la humanització, 
 la transparència i la recuperació 
de la credibilitat i la confiança en 
la justícia, fomentant una cultura 
de responsabilitat compartida i 

promovent vies alternatives  
en la resolució dels 

conflictes. 

Definir i aplicar polítiques de 
gestió del personal de l’àmbit de 

la justícia que siguin més 
adequades a les necessitats de 
l’organització i de les persones. 

Millorar l’organització  
per tal de modernitzar i 

transformar l’Administració de 
justícia amb la finalitat 

d’aconseguir un servei més eficaç i 
de més qualitat. 

Establir nous models de prevenció 
de la infracció i el conflicte, i 

desenvolupar polítiques socials de 
prevenció orientades al  

bé comú, que promoguin 
 la responsabilitat compartida. 

 

Anar cap a una justícia 
 més humana, eficaç, preventiva, 

propera i sensible a les necessitats  
de les persones -en definitiva, més 

justa- i que prioritzi l’acord i la 
responsabilitat compartida. 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES JUSTÍCIA 

1. Establir nous models de prevenció de la infracció i el conflicte, 
i desenvolupar polítiques socials de prevenció orientades al bé comú, 

que promoguin la responsabilitat compartida 

2. Millorar l’organització per tal de 
modernitzar i transformar l’Administració de justícia 

amb la finalitat d’aconseguir un servei més eficaç i de més qualitat 

3. Definir i aplicar polítiques de gestió del personal de l’àmbit de la justícia 
que siguin més adequades a les necessitats de l’organització i de les persones 

4. Treballar per a la humanització, la transparència i la recuperació de la 
credibilitat i la confiança en la justícia, 

fomentant una cultura de responsabilitat compartida 
i promovent vies alternatives en la resolució dels conflictes
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 

Establir nous models de prevenció de la 
infracció i el conflicte, i desenvolupar 
polítiques socials de prevenció orientades 
al bé comú, que promoguin la responsabilitat 
compartida 

Idea general 

Establir nous models de prevenció des d’una perspectiva de la 

nova consciència social. Davant d’una justícia reactiva, orientada a 

la retribució, proposem un concepte de justícia preventiva que 

responsabilitzi a les persones davant del conflicte i, en particular, en 

la responsabilitat que tenen a l’hora d’evitar-lo. Una justícia 

adaptada a la realitat social i al servei de les necessitats de les 

persones. Proposem un model de justícia preventiva que 

responsabilitzi i s’adapti a les necessitats de les persones i les 

demandes de la societat. 

 
Situació actual 

Vivim en una societat marcadament individualista en què el 

conflicte es veu sovint com quelcom extern. Ens manca capacitat  

 

 
 

d’autocrítica i de responsabilitat per poder resoldre els conflictes i 

l’excés de judicialització és una constant. 

En la nostra societat ens trobem amb situacions molt precàries de 

col·lectius vulnerables que requereixen més atenció. 

 

Proposta 

Vers una prevenció centrada en la responsabilitat social, la 

responsabilitat individual i col·lectiva davant del conflicte, en el 

respecte als altres, i en el ple desenvolupament dels drets 

fonamentals de les persones. 

La visió del conflicte no ha de ser necessàriament negativa. Cal 

resoldre el conflicte des d’una visió de diàleg i consens des de la 

infància, una visió apresa en els àmbits familiars, escolar, educatius, 

formatius i socials. 

La societat s’ha de coresponsabilitzar en la justícia i s’ha d’implicar 

en els processos de reinserció. La justícia és cosa de tots. Hem 

d’assumir que la seguretat ha d’estar al servei de la llibertat. Cal 

afavorir la visualització de les situacions més precàries en valors, en 

especial en el tractament dels sectors de població més vulnerables. 
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L’activitat de la justícia ha de ser exemplar, per poder inspirar 

confiança i suscitar la col·laboració de la societat. 

Cal fer pedagogia des de l’escola del valor de la justícia entenent el 

pes que té per a tota la societat.  
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OBJECTIU 1 

Una societat que actua de manera preventiva per evitar les 

infraccions i els conflictes, que potencia les polítiques de prevenció 

i la responsabilitat compartida, centrades en la persona i orientades 

en el bé comú, tant en l’àmbit personal, com en el social i 

comunitari. 

OBJECTIU 2 

Una administració que potencia la investigació en l’àmbit de la 

justícia, per poder conèixer millor els aspectes en què pot millorar. 

OBJECTIU 3 

Una societat que promou un  model amb visió sistèmica, holística i 

ètica que abasta els àmbits de la salut, l’educació, la justícia i la 

seguretat, i que està orientat al bé comú. 

OBJECTIU 4 

Una societat que fomenta la visualització, prevenció i protecció 

dels col·lectius més vulnerables i amb risc d’exclusió social: joves, 

persones sense recursos, gent gran, persones discapacitades, 

interns dels centres penitenciaris, interns dels centres de justícia 

juvenil i dels centres d’internament d’estrangers, infants en risc, etc. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

Millorar l’organització per tal de modernitzar i 
transformar l’Administració de justícia amb la 
finalitat d’aconseguir un servei més eficaç i de 
més qualitat 

Idea general 

Treballar per assolir un context organitzatiu basat en principis ètics 

i ecològics, en el sentit de respectar a l’ésser humà i el seu entorn, 

per tal d’afavorir l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat del servei de la 

justícia. 

 

Situació actual 

L’Administració de justícia es percep com una organització lenta, 

rígida i poc eficaç i efectiva. Al nostre país, té molt poca credibilitat, 

en termes generals. A més, es constata una forta resistència al 

canvi, i un nivell de corporativisme i d’hàbits negatius que dificulten 

i condicionen la seva tasca. 

 

 

 

 
 

La insuficiència de personal i de recursos materials, unida a la 

manca de models organitzatius, n’impedeixen, a més, la seva 

millora. 

Es constata una absència de mecanismes de diagnòstic i avaluació 

interna, que ajudarien a adaptar l’organització de la justícia a les 

realitats canviants de la societat. 

 

Proposta 

Treballar per definir amb precisió els valors de l’organització des 

d’una perspectiva ètica, exemplar, transparent, al servei de les 

persones i orientada al bé comú de tota la societat. 

Donar una rellevància especial a les relacions, que són les que 

construeixen la realitat i contribueixen a desenvolupar la 

responsabilitat individual i social com a valor en el funcionament de 

les organitzacions.  
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OBJECTIU 1 

Una administració de justícia amb més eficàcia i agilitat, que millora 

la qualitat del servei i cerca en tot moment l’exemplaritat. 

OBJECTIU 2 

Un país que avalua i planifica les reformes estructurals necessàries 

per millorar i facilitar el funcionament de l’Administració de justícia, 

i optimitzar la gestió de personal i de tots els altres mitjans. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 

Definir i aplicar polítiques de gestió del 
personal de l’àmbit justícia que siguin més 
adequades a les necessitats de l’organització i 
de les persones 

Idea general 

Partim de la necessitat de treballar la dimensió ètica, destacar la 

rellevància de la responsabilitat individual i col·lectiva en el valor de 

fer bé la feina i estimular la creativitat, l’empatia, la intel·ligència 

emocional, la participació i l’assumpció per part dels professionals 

dels valors i la cultura de l’organització. 

 

Situació actual 

La duresa de la feina i l’excés de treball genera estrès en molts dels 

professionals de l’àmbit de la justícia. 

L’absència de polítiques de personal i la normalització del conflicte 

generen desmotivació i estrès. Es constata un baix nivell 

d’autoestima entre aquests professionals, derivat del poc  

reconeixement social que té la seva feina. Hi ha un sentiment de  

 

desmotivació, de frustració, de no realització professional ni  

personal en el treball. En línies generals, el professional de l’àmbit 

de la justícia no s’identifica amb la cultura de l’organització i 

determinats comportaments negatius dificulten el rendiment i 

l’eficàcia dels professionals (absentisme, incompliments horaris, 

etc.). Es constata la necessitat d’aprofundir en el seguiment sobre 

la productivitat, el rendiment i sobre l’exercici de comandament per 

part dels càrrecs, ha d’avançar en l’aplicació de mecanismes de 

diagnòstic i d’avaluació. 

 

Proposta 

El concepte de servei públic i la responsabilitat individual són 

valors a treballar. 

Es proposa incentivar la participació, la implicació i la integració 

dels professionals en la cultura de l’organització i avançar en una 

formació que tingui en compte la creativitat, la intel·ligència 

emocional, la relaxació i l’empatia. Caldrà perfilar uns sistemes de 

selecció que garanteixin la competència tècnica i humana, 

l’excel·lència dels professionals i també el seu comportament 

exemplar des del punt de vista dels valors ètics. 
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OBJECTIU 1 

Una administració de justícia que treballa la dimensió ètica, 

espiritual i, vocacional, la responsabilitat individual i el compromís 

de fer bé la feina. 

OBJECTIU 2 

Una administració de justícia que desenvolupa sistemes de 

motivació i proximitat, que permeten un bon nivell de satisfacció i 

de realització personal, alhora que incentiven i garanteixen una 

bona prestació del servei. 

OBJECTIU 3 

Una administració de justícia que millora els processos de selecció 

amb l’objectiu de cercar l’excel·lència professional i els valors ètics. 

OBJECTIU 4 

Una administració de justícia que potencia la formació dels 

professionals, des d’una perspectiva multidisciplinària, per a 

transformar i millorar l’organització. 

OBJECTIU 5 

Una administració de justícia que estableix un model organitzatiu i 

de lideratge en la gestió de tot el seu personal.  

OBJECTIU 6 

Una administració de justícia que incentiva la necessària 

participació i implicació del personal en el disseny i la presa de 

decisions que afectin l’organització. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 

Treballar per a la humanització, la 
transparència i la recuperació de la 
credibilitat i la confiança en la justícia, 
fomentant una cultura de responsabilitat 
compartida i promovent vies alternatives en la 
resolució dels conflictes 

Idea general 

Una justícia més humana, creïble, propera i sensible a les 

necessitats de les persones, que prioritzi l’acord i la responsabilitat 

compartida. 

 

Situació actual 

El paradigma actual del concepte de la justícia està basat sobretot 

en l’aplicació de la llei i té poc en compte els aspectes més 

humanístics. 

La imatge que la ciutadania té de la justícia és poc positiva en 

general. Sovint es parla d’una activitat lenta, rígida, poc eficaç i  

efectiva, i gaudeix de poca credibilitat social. 

 

 

Constatem un desfasament entre la realitat social i la jurídica. Hi ha 

normes vigents que estan caduques i que en general no responen 

als canvis socials i a les necessitats de les persones d’avui dia. 

No som capaços de resoldre molts dels conflictes i necessitem algú 

que ens els resolgui. Acudim massa sovint a cercar l’empara dels 

tribunals. La idea del populisme punitiu s’ha instal·lat en la nostra 

societat. Es demana que el Codi penal ens ho solucioni tot i que es 

penalitzin les conductes negatives. Vivim en una societat en què la 

majoria de la gent no vol assumir cap risc. La idea de justícia que 

impera és una idea retribucionista. 

A més, s’ha de tenir en compte que la globalització afecta la 

seguretat jurídica. L’estat de dret internacional té greus mancances. 
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Proposta 

Imaginem una justícia més humanista, orientada al bé comú, al 

servei de les persones, i que garanteix una resposta esperada i 

esperable. Una justícia que preservi la idea de seguretat jurídica en 

termes de certesa, que compti amb bones lleis i que n’asseguri la 

bona aplicació. Un concepte de justícia que tingui molt present 

l’exemplaritat. Des de la perspectiva dels agents que produeixen les 

normes, cal simplificar la normativa per donar més seguretat 

jurídica als ciutadans. Volem una justícia que potenciï la 

multidisciplinarietat. 

Volem avançar cap a la mediació i la conciliació, per tal d’abordar el 

conflicte a temps i, evitar-ne, així, la seva judicialització, afavorint el 

diàleg i la responsabilitat individual i col·lectiva. Per assolir-ho, cal 

un canvi de paradigma, fent camí vers una raó compartida. 

Imaginem, també una justícia restaurativa. La justícia ha de reparar 

el dany a tots els nivells (víctimes, condemnats). Ens atreviríem a 

dir que hauria de ser “terapèutica”. Per aconseguir-ho, cal fomentar 

la coresponsabilitat de tots en els processos de reinserció. 

Cal aprofundir en la necessitat d’enfortir l’estat de dret 

internacional perquè això acabarà afectant positivament l’educació, 

la justícia i la salut del nostre entorn més immediat. 
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OBJECTIU 1 

Una justícia més propera, objectiva, flexible, humana, acollidora, 

restaurativa i que garanteix qualitat normativa, seguretat jurídica i 

igualtat. 

OBJECTIU 2 

Un codi ètic assumit per tots els operadors jurídics del país. 

OBJECTIU 3 

Un país que promou la importància de la justícia com a servei 

públic, la responsabilitat individual i el valor del treball conscient 

per a millorar la percepció que els ciutadans tenen de la justícia. 

OBJECTIU 4 

Una societat que aposta de manera decidida per la reinserció social 

i estableix criteris i promou mesures alternatives per millorar les 

polítiques de reinserció. 

OBJECTIU 5 

Una administració de justícia i una societat que col·laboren i 

potencien la mediació i la conciliació per responsabilitzar als 

ciutadans en la resolució dels conflictes i evitar l’excés de 

judicialització. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
                      364 

  



 

   
                      365 

 
MISSIÓ, LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS 

Seguretat 
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“Només la llibertat pot fer segura la seguretat." 

KARL POPPER 
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MISSIÓ 

Promoure la seguretat des de l’autoresponsabilitat, 
l’educació i el civisme, 

oferint la plena garantia en l’exercici 
dels drets fonamentals de les persones.
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Idea general 

Entenem la seguretat en un sentit ampli com un marc en què 

s’afavoreix la convivència i es lluita contra el delicte, es preveuen 

els perills naturals i no naturals, i es fomenta la resiliència davant les 

crisis. La seguretat es fonamenta en una bona educació cívica, en el 

sentit de pertinença a una comunitat en la qual es tenen drets i 

deures, i en el sentit de responsabilitat compartida. Per tal de 

fomentar la responsabilitat de la ciutadania és clau crear canals de 

participació que permetin la seva aportació a les polítiques 

públiques. La seguretat comença per un mateix i és un 

condicionament important de la qualitat de vida.  

 

Situació actual 

Massa sovint la seguretat es converteix en una qüestió que ateny 

els agents de l’autoritat, que han d’actuar per solucionar tots els 

problemes que els presenta la societat. L’individualisme, la manca 

de responsabilitat i de compromís envers els altres, trasllada als 

responsables públics la necessitat de garantir la seguretat de la 

societat. Ara bé, sense la complicitat ciutadana és impossible 

garantir la seguretat d’un país, la qual per definició, no pot ser mai 

total i absoluta. 

 

Proposta 

Cal aprofundir en la consciència de la responsabilitat de les nostres 

pròpies accions, atès que la seguretat comença en un mateix i no 

pas en els altres. El reforçament dels vincles col·lectius, comunitaris, 

és un factor imprescindible per aconseguir conductes més segures, 

i conscients de la inserció de cada persona en el grup social, amb 

actituds respectuoses, cíviques, emmarcades en una ponderació 

entre drets i deures.  
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Dissenyar polítiques públiques 
que afavoreixen la percepció de 

seguretat. 
Ampliar la confiança i el prestigi 

social de la policia que donin 
més legitimitat a la seva tasca 

com a agents de l’autoritat. 

Fomentar el sentit 
cívic i de coresponsabilitat de la 

ciutadania, vinculant la 
seguretat amb la llibertat i amb 

la responsabilitat. 

Cercar la millora constant en la 
direcció, la gestió i la coordinació 

de la prestació del servei de 
seguretat i de les emergències. 

Millorar la seguretat en el món 
virtual i conscienciar sobre un ús 
responsable de tots els recursos 

que ofereix Internet (xarxes 
socials, pàgines web, etc.) 

 

Promoure la seguretat des de 

l’autoresponsabilitat, l’educació i el 

civisme, oferint la plena garantia en 

l’exercici dels drets fonamentals de 
les persones. 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES SEGURETAT 
 

1. Fomentar el sentit cívic i de coresponsabilitat de la ciutadania,  
vinculant la seguretat amb la llibertat i amb la responsabilitat 

2. Cercar la millora constant en la direcció, la gestió i la coordinació 
 de la prestació del servei de seguretat i de les emergències 

3. Dissenyar polítiques públiques que afavoreixen 
la percepció de seguretat 

4. Ampliar la confiança i el prestigi social de la policia 
que donin més legitimitat a la seva tasca com a agents de l’autoritat 

5. Millorar la seguretat en el món virtual 
i conscienciar sobre un ús responsable de tots els recursos que ofereix 

Internet (xarxes socials, pàgines web, etc.)
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 

Fomentar el sentit cívic i de 
coresponsabilitat de la ciutadania, 
vinculant la seguretat amb la llibertat i 
amb la responsabilitat 

Idea general 

Cal potenciar el sentit de responsabilitat de les nostres accions, de 

manera que siguin cíviques, respectuoses amb les persones i amb el 

béns, i que responguin a una comprensió de l’interès general. La 

seguretat està al servei del ple desenvolupament de l’exercici dels 

drets de les persones; és el marc per a poder gaudir de la llibertat, 

com a gran valor a defensar a les societats democràtiques. 

 
Situació actual 

L’individualisme i el materialisme han afavorit un sentiment de 

desconnexió de la comunitat que ha afavorit actituds insegures, 

arriscades, incíviques. La fragmentació i la polarització social i els 

interessos particulars no propicien una concepció de la persona 

integrada en la comunitat, ni una comprensió de les conseqüències 

de les pròpies accions en el conjunt de la societat. 

 
 
Proposta 

Cal millorar el coneixement de les conductes segures i comprendre 

els riscs que deriven de les nostres accions. Cal esdevenir més 

conscients de la necessitat de respectar els béns comuns, i que la 

seguretat d’un mateix repercuteix en una millora de la seguretat en 

general. Cal potenciar la seguretat dels col·lectius vulnerables, a 

partir d’una concepció comunitària més intensa i solidària que la 

d’avui dia. 
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OBJECTIU 1 

Un país que fomenta l’educació en seguretat personal, la prevenció 

de riscs i les conductes segures (en el món real i virtual). 

OBJECTIU 2 

Una societat que sensibilitza i informa sobre conductes segures per 

tal que la ciutadania reaccioni positivament davant la inseguretat, els 

riscs i l’incivisme. 

OBJECTIU 3 

Uns mitjans de comunicació que s’impliquen en el foment del 

civisme i de la valoració objectiva de les forces i cossos de seguretat 

en la seva feina i en un tractament positiu de la seguretat. 

OBJECTIU 4 

Un país que fomenta la recerca científica sobre seguretat ciutadana, 

gestió d’emergències i protecció civil. 

OBJECTIU 5 

Una societat que posa en valor els bens comuns o col·lectius, tant 

materials com immaterials. 

OBJECTIU 6 

Un país que fomenta les conductes cíviques i el sentiment de la 

pertinença comunitària, així com la responsabilitat, amb especial 

atenció al voluntariat i als agents cívics. 

OBJECTIU 7 

Uns plans de seguretat específics per a col·lectius o situacions de 

vulnerabilitat (alcoholèmia, marginalitat, drogues) o de més risc 

(menors, dones, gent gran). 

OBJECTIU 8 

Unes polítiques educatives que potencien la formació en valors i 

l’educació emocional, per així facilitar la coresponsabilitat i la 

capacitat de resiliència dels ciutadans. 

OBJECTIU 9 

Una mobilitat de les persones tan segura com sigui possible, per tal 

de reduir el nombre, la gravetat i les conseqüències dels accidents. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

Cercar la millora constant en la direcció,  
la gestió i la coordinació de la prestació del 
servei de seguretat i de les emergències 

Idea general 

La prestació del servei públic de seguretat i emergències és un dels 

eixos fonamentals dels sistemes democràtics on la seguretat es veu 

configurada com una eina de garantia dels drets i les llibertats dels 

ciutadans. A tal fi és indispensable que els responsables de les àrees 

de seguretat de les diferents administracions públiques duguin a 

terme unes polítiques fomentades en professionalitat, transparència, 

objectivitat i rigor. No sols compta l’èxit i l’eficàcia, sinó que és 

indispensable informar a la ciutadania i transmetre-li una manera de 

fer que li doni una sensació clara de transparència i professionalitat. 

 

Situació actual 

Disposem de diferents cossos de seguretat i emergències que 

depenen de diferents administracions. En alguns cassos, les  

competències no estan transferides per ésser totalment efectius i 

propers als ciutadans. 

 
 

Proposta 

Les administracions públiques han d’avançar en la racionalització de 

les competències i funcions dels cossos de seguretat i d’emergència. 

Cal dissenyar polítiques públiques que fomentin la millora de la 

coordinació, la col·laboració i la cooperació entre els diferents 

cossos, per tal de donar la millor resposta possible als diferents 

escenaris que es puguin plantejar. 

Propugnem la màxima voluntat de servei de tots els agents 

responsables i partícips de la prestació de seguretat a casa nostra. 
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OBJECTIU 1 

Unes organitzacions i uns mitjans de comunicació massiva que 

transmeten amb objectivitat i rigor a la societat la informació dels 

àmbits de la seguretat i les emergències. 

OBJECTIU 2 

Unes polítiques que afavoreixen la interrelació i la participació de la 

ciutadania. 

OBJECTIU 3 

Unes institucions competents en l’àmbit de la seguretat, que 

cooperen, col·laboren i es coordinen de la manera més lleial i 

efectiva possible. 

OBJECTIU 4 

Uns criteris homogeneïtzats de selecció per als diferents cossos de 

seguretat i emergències i una assignació de competències als 

diferents cossos que els faci efectius al màxim. 

OBJECTIU 5 

Uns polítics i uns mitjans de comunicació de massa que donen un 

tractament informatiu objectiu de les activitats de la policia i dels 

bombers. 

OBJECTIU 6 

Uns cossos de seguretat i d’emergències amb programes de 

formació continuada al llarg de la seva carrera per millorar 

contínuament el servei que ofereixen. 

OBJECTIU 7 

Unes polítiques de seguretat i una coordinació entre els diferents 

cossos de seguretat que s’adeqüen a les realitats socials canviants. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 

Dissenyar polítiques públiques que 
afavoreixen la percepció de seguretat 

Idea general 

La seguretat no és una realitat objectiva, sinó que està molt influïda 

per la subjectivitat de la ciutadania. Un objectiu polític prioritari, per 

tant, és donar la informació necessària per ajudar a fer que la 

percepció social de la seguretat sigui més objectiva, en funció dels 

riscos reals. 

 

Situació actual 

Experiències concretes demostren com la percepció de seguretat de 

la població no sempre és relacionada directament amb els incidents 

de seguretat que es produeixen en el territori. Les enquestes de 

seguretat pública posen de manifest que la percepció del ciutadà és 

subjectiva respecte a la seguretat. 

 

 
Proposta 

Millora la comunicació i ampliar la informació cap a la ciutadania per 

millorar la percepció objectiva de la seguretat. Aconseguir una bona 

comunicació entre els poders públics i els ciutadans (conjuntament 

amb un tractament raonable de la seguretat a través dels mitjans de 

comunicació de massa) resulta clau per poder oferir confiança i 

seguretat a la ciutadania i per implicar-la en les polítiques públiques 

de seguretat. A més, un disseny i un manteniment adequat dels 

espais públics ofereixen uns entorns amables i segurs on dur a terme 

les activitats quotidianes. 
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OBJECTIU 1 

Una ciutadania coresponsable de la seva seguretat. 

OBJECTIU 2 

Uns dissenys urbans que integren els diferents aspectes de la 

seguretat a la realitat social i els diversos col·lectius, amb especial 

atenció de les necessitats concretes dels barris, els parcs i les 

urbanitzacions. 

OBJECTIU 3 

Unes xarxes socials i tecnològiques que afavoreixen la comunicació 

entre els ciutadans i els recursos de seguretat i emergències, i que 

promouen la coresponsabilitat social en matèria de seguretat 

ciutadana i protecció civil. 

OBJECTIU 4 

Uns mitjans de comunicació coresponsables i implicats en la millora 

de la percepció de la seguretat. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 

Ampliar la confiança i el prestigi social de la 
policia que donin més legitimitat a la seva tasca 
com a agents de l’autoritat 

Idea general 

L’augment de la confiança i prestigi de la policia donaran més 

legitimitat a la seva tasca com a agents de l’autoritat, i això demana 

que la ciutadania conegui que la policia de Catalunya està altament 

professionalitzada i que actua d’una manera ètica i proactiva. Aquest 

augment de confiança i de prestigi social ha d’anar precedit d’un 

model de relacions entre ciutadans i policia que potenciï 

l’accessibilitat, la transparència, la participació i el rendiment de 

comptes. 

 

Situació actual 

Actualment encara perdura en l’imaginari d’una part de la societat 

catalana un model policial basat en la repressió i no en el model de 

la policia de Catalunya que es basa en la protecció de l’exercici dels 

drets fonamentals i està orientat a la proximitat i a la prevenció. A 

més a més, la visió que es té dels serveis policials està molt 

condicionada per la informació que prové dels mitjans de  

 
 

comunicació. Els ciutadans, malgrat mostrar-se satisfets en general 

amb els serveis de policia, segons els resultats de les enquestes de 

seguretat pública de Catalunya, en realitat desconeixen el seu 

funcionament, els seus objectius i resultats, i es produeix un cert 

distanciament entre policia i societat. 

 
 

Proposta 

El desenvolupament de l’ètica policial en un marc sociocultural 

canviant, requereix superar una moral purament normativa, 

orientada només per normes i regles cap a una ètica de conviccions 

i compromisos profunds, que visualitzi d’una manera clara i 

inequívoca que la policia de Catalunya forma part activa de la 

comunitat i que la seva activitat té un component social fort, 

directament relacionat amb l’increment de la qualitat de vida de les 

persones. Perquè la policia sigui capaç de complir les seves funcions 

i obligacions cal que la ciutadania aprovi la seva existència, els seus 

actes i el seu comportament i en reconegui la importància i el 

prestigi. Convé, doncs, donar a conèixer tota l’activitat de la policia: 

els seus objectius, i els beneficis que se’n deriven, per tal que els 

ciutadans en tinguin un coneixement directe i fidel. 
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OBJECTIU 1 

Uns comandaments policials formats en les bones pràctiques de 

gestió i informació de les situacions de crisi, capaços d’explicar-les i 

preparats per comparèixer davant de la ciutadania. 

OBJECTIU 2 

Unes polítiques públiques que fomenten la proximitat i la confiança 

entre la policia i la ciutadania. 

OBJECTIU 3 

Una política de comunicació eficaç i permanent per tal que la 

ciutadania conegui les accions de la policia. 

OBJECTIU 4 

Una societat que potencia la visió de la dimensió humana de la 

policia i el respecte que li correspon. 

OBJECTIU 5 

Una societat que treballa per la millora contínua de l’exercici de la 

professió dels cossos de seguretat i del seu tracte quotidià amb la 

ciutadania. 

OBJECTIU 6 

Uns agents de l’autoritat que actuen segons principis ètics. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 

Millorar la seguretat en el món virtual i 
conscienciar sobre un ús responsable de tots 
els recursos que ofereix Internet (xarxes 
socials, pàgines webs, etc.) 

Idea general 

En els darrers anys, les tecnologies d’informació i comunicació han 

configurat un nou model en les relacions i han traspassat les 

categories clàssiques de temps i espai. Per aquests motius, la gestió 

de la seguretat, esdevé una tasca de complexitat i dificultats 

extremadament elevades. L’única manera d’aconseguir una 

utilització segura dels recursos que ofereix Internet és potenciar 

l’educació de la ciutadania, mitjançant programes de conscienciació 

dels riscs i amenaces existents a la xarxa. 

 

Situació actual 

Es constata un creixement en la percepció dels riscs que comporten, 

per exemple, les xarxes socials o de certes activitats a  

Internet (per exemple el comerç electrònic). Malgrat tot, trobem  

 

 

 
 

 

una gran falta d'informació en la ciutadania dels riscs i les amenaces 

que comporta el món virtual. Això és especialment greu en el cas 

dels menors, ja que sovint hi ha una escletxa generacional entre 

pares i fills que fa que aquests darrers no tinguin la supervisió 

parental imprescindible per a la seva navegació. D'altra banda, 

observem com perviu la idea que la seguretat és responsabilitat 

principalment de la policia, i, per tant, molts ciutadans adopten una 

actitud passiva o reactiva a l'hora de prendre mesures de protecció 

necessàries. 

 

Proposta 

La ciutadania hauria de prendre un paper actiu en la seva protecció 

en el món virtual, hauria de comprendre que, per les característiques 

del mitjà, no és sempre possible la tasca preventiva dels cossos de 

seguretat. Aquesta implicació de la ciutadania en la seguretat a la 

xarxa s'aconsegueix amb l'educació i la formació en una utilització 

segura dels recursos que ofereix Internet. Tant els cossos policials 

com la resta de poders públics, s'han d'implicar en aquesta formació, 

i han de comprendre els nous requeriments i necessitats de la 

ciutadania en l'àmbit virtual. 
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OBJECTIU 1 

Una navegació segura i responsable dels ciutadans a la xarxa 

(autoprotecció dels usuaris). 

OBJECTIU 2 

Un món virtual segur, sense delinqüència ni incivisme informàtics 

gràcies a la implicació de les companyies privades que proveeixen 

de serveis de tecnologies d’informació i comunicació. 

OBJECTIU 3 

Una societat que garanteix una educació que vetlli per l’ús segur de 

les xarxes per part dels menors i per la consciència dels pares o 

tutors dels riscs i amenaces que comporta la navegació per a ells. 

OBJECTIU 4 

Una societat que forma els adults en tecnologies d’informació i 

comunicació, compromesa a treballar per corregir l’escletxa 

generacional dins la família en aquest àmbit. 

OBJECTIU 5 

Un ús de les noves tecnologies que protegeix els drets fonamentals 

de la societat, que evita els usos il·lícits penals o civils. 

OBJECTIU 6  

Unes formes clares i explícites respecte de la defensa de la propietat 

intel·lectual i dels drets d’autor en el món digital. 
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MISSIÓ, LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS 

Política 
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“Maximitzar la felicitat hauria de convertir-se en la mesura més 
fiable de totes les decisions polítiques que pren un govern.” 

RICHARD LAYARD, CITAT PER MARTIN SELIGMAN 
  



 

 
              383 

 
MISSIÓ 

Promoure la renovació de la dinàmica política 
exercida per polítics amb vocació, valors i competència, 

capaços de traslladar a l’acció aquesta renovació amb una  
participació ciutadana efectiva, 

un increment de l'esperit cívic i una governança oberta i transparent, 
amb l’objectiu final d’afavorir el benestar integral dels ciutadans.
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Idea general 

La grandesa de la política es manifesta quan els actors polítics 

evidencien que realment estan al servei de les persones i de la 

societat i actuen, com un agent més, en la construcció d’un país 

capaç d’inspirar l’esperit cívic a la ciutadania i fomentar la seva 

coresponsabilitat i interdependència en la vida comunitària, i quan 

es practica una governança inclusiva, transparent i oberta a la 

societat que desenvolupa la capacitat de participació ciutadana. 

 

Situació actual 

Ens trobem davant d’un canvi de paradigma, propiciat per 

l’evolució de la societat postindustrial i l’eclosió de la societat del 

coneixement i de la globalització, en un procés accelerat per la 

gran crisi econòmica, social, política i ecològica que ha esdevingut 

aquests darrers anys. Calen lideratges amb capacitat de donar 

resposta als nous reptes amb idees, valors i actituds coherents i 

exemplars. Els governs nacionals i locals tenen, arreu del món, 

posicionaments estratègics en la gestió dels reptes socials, 

econòmics i ambientals als quals s’enfronten, posicionaments que 

tenen una incidència creixent en la qualitat de vida dels ciutadans i 

que sovint es manifesten en clau conservadora d’esquemes 

depassats. 

Proposta 

Afrontar aquests reptes i superar-los en clau de nou paradigma, 

demana posar en marxa un procés de reforma política que 

enforteixi els fonaments ètics i els valors en el nostre sistema 

democràtic. També passa per generar un perfil de polític 

vocacional, competent i amb valors humans. Tot plegat, posat al 

servei central de les persones, concebudes en la seva integralitat, i 

desenvolupat amb participació de tota la ciutadania.
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VOCACIÓ POLÍTICA 

Facilitar l’arribada a la política 
 de les persones que tinguin 

interioritzat ser fidels als principis 
del bon govern i tinguin les 
competències necessàries  

per dur-ho a terme. 

PRÀCTIQUES DE BON GOVERN 

Exercir la pràctica de la governança 
amb visió global i transversal, 

tenint com a finalitat el benestar 
personal i col·lectiu de manera 

sostenible i perdurable. 

VIDA DELS PARTITS 

Abandonar la dinàmica 
endogàmica i facilitar el 

pluralisme intern, la rotació i la 
renovació. 

PEDAGOGIA POLÍTICA 

Ensenyar i difondre 
 una manera de fer política  

centrada en els valors. 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Fer política per a la ciutadania 
 i amb la ciutadania. 

 

Promoure la renovació de la  
dinàmica política exercida per polítics 
amb vocació, valors i competència, 

capaços de traslladar a l’acció aquesta 
renovació amb una participació 

ciutadana efectiva, un increment de 
l’esperit cívic i una governança oberta 

i transparent, amb l’objectiu final 
d’afavorir el benestar integral  

dels ciutadans. 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES POLÍTICA 

1. PEDAGOGIA POLÍTICA 
Ensenyar i difondre una manera de fer política centrada en els valors 

2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
Fer política per a la ciutadania i amb la ciutadania 

3. VOCACIÓ POLÍTICA 
Facilitar l’arribada a la política de les persones que tinguin interioritzat 

 ser fidels als principis del bon govern i tinguin les competències necessàries  
per dur-ho a terme 

4. VIDA DELS PARTITS 
Abandonar la dinàmica endogàmica i facilitar el pluralisme intern, 

 la rotació i la renovació 

5. PRÀCTIQUES DE BON GOVERN 
Exercir la pràctica de la governança amb visió global i transversal, tenint com a 

finalitat el benestar personal i col·lectiu de manera sostenible i perdurable
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 

Pedagogia política: ensenyar i difondre una 
manera de fer política centrada en els 
valors 

Idea general 

Avançar cap a la consecució de la missió que plantegem en aquest 

àmbit: “Renovació de la dinàmica política per tal d’assolir una 

participació de la ciutadania efectiva, un increment de l’esperit cívic i 

una governança oberta i transparent“, no és possible sense una 

acció educativa permanent dels recursos que té la societat. 

Cada temps històric ha requerit unes demandes educatives 

determinades de la població. Els efectes de les revolucions liberals i 

industrials han comportat necessitats educatives que, com a mínim, 

han fixat com a objectiu el de la plena alfabetització. El nostre temps 

és un altre i els nostres reptes són diferents. Els plantejaments de 

l’àmbit de la política ens parlen de democràcia  participativa i de 

govern obert, i ho fan en un context mundial de globalització a 

diversos nivells, d’enorme influència dels mitjans de comunicació de 

masses i de les noves tecnologies sobre les consciències de les 

persones. Això fa indispensable una educació que fomenti una 

ciutadania personalment lliure, amb esperit crític i col·lectivament 

compromesa. 

 

 

Situació actual 

Bo i que hi ha plantejaments força clars en relació amb una educació 

integral de la persona, en general es fan en relació amb l’àmbit 

educatiu. Fins i tot quan es parla d’educació cívica es fa referència a 

alguna matèria de currículum escolar. Un altre prisma que marca els 

nostres plantejaments educatius és l’econòmic. Des de les 

institucions de govern i educatives es fan propostes continuades de 

renovació per fer front als nous reptes tecnològics, les demandes 

laborals, les oportunitats dels sectors emergents, etc. 

 

Proposta 

La consecució d’una ciutadania activament implicada en els afers  

col·lectius genera nous reptes educatius que, pel que fa a l’àmbit que 

ens ocupa, comporten que l’aspecte educatiu tingui una presència 

implícita en els plantejaments i actuacions dels diversos elements 

que incideixen en la consciència ciutadana, al marge dels sistemes 

educatius i culturals, ens referim als mitjans de comunicació, i als 

diversos agents públics, per tant a l’acció política mateixa. 

La diversitat d’estímuls i tendències de la cultura global fa més 

necessari que mai refermar l’educació integral de la persona per tal 

que aconsegueixi l’equilibri i la maduresa necessàries per mantenir la 

seva llibertat individual. 
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OBJECTIU 1 

Una societat que promou que la persona tingui l’acompanyament 

d’una formació integral, en funció de ser subjecte polític, 

OBJECTIU 2 

Una ciutadania amb una cultura política que adquireix els 

instruments necessaris per exercir el rol polític que li correspon en 

un context de democràcia madura i avançada. 

OBJECTIU 3 

Uns polítics i dirigents d’administracions públiques que tenen cultura 

política. 

OBJECTIU 4 

Una societat que incentiva el valor pedagògic de l’exemplaritat. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

Participació ciutadana: fer política per a la  
ciutadania i amb la ciutadania 

Idea general 

Es pretén aprofundir en una nova relació en el conjunt de la societat 

entre la ciutadania i els seus representants i governants, en el 

benentès que tots ells, encara que exerceixin diferents rols, tenen 

drets i deures cívics i polítics envers aquest ens que és la “cosa 

pública” (Res pública). 

 

Situació actual 

Ja fa uns anys que des de l’Administració pública es va començar a 

promoure el que en diem participació ciutadana, mitjançant diferents 

eines i mecanismes participatius, que, en molts casos, s’havia 

concretat amb la creació de noves regidories i departaments, així 

com amb la disponibilitat de personal tècnic especialitzat dins 

l’Administració. Les experiències viscudes fins aquest moment han 

tingut bones pràctiques i d’altres que no ho han estat tant. Però, 

d’ençà que va començar la crisi econòmica, aquest vessant, ha 

passat a un segon pla, i s’ha reduït considerablement la importància 

que havia arribat a tenir. Les iniciatives de foment i potenciació de la  

 

participació ciutadana s’han vist doncs, minvades i reduïdes, sense 

tenir en compte que és un principi bàsic per a un nou govern més 

obert, transparent i col·laboratiu. 

 

Proposta 

Avui, més que mai, necessitem una democràcia consistent, que ens 

ajudi a fer front col·lectivament als grans reptes que tenim. 

Desplegar una política de participació ciutadana significa treballar 

per la democràcia, perquè les millors decisions són aquelles que 

s'adopten observant la realitat des de diferents perspectives, 

escoltant opinions diverses i discutint sobre els pros i els contres 

que comporten. La inclusió de la participació ciutadana, doncs, 

hauria de ser la nova tendència en un nou model de governar, com a 

aspecte inherent en la regeneració democràtica de la societat. La 

participació genera complicitats, comprensions mútues i confiances  

que són de gran utilitat a l'hora de desplegar les polítiques i de 

reforçar la cohesió social. Però també pot comportar dificultats i  

riscos si no se superen reticències. Precisar el rol dels poders públics 

i dels actors privats no és senzill, però els resultats sempre seran 

més profitosos si es facilita el compromís actiu de la ciutadania i 

s’involucra al màxim els destinataris de les polítiques públiques. 
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OBJECTIU 1 

Promoure una ciutadania crítica, autònoma i responsable, amb 

consciència sistèmica i de bé comú. 

OBJECTIU 2 

Uns poders públics que faciliten la participació ciutadana real en la 

definició i avaluació de les polítiques públiques. 

OBJECTIU 3 

Uns poders públics que desenvolupen el marc jurídic existent, 

elaborant normes en relació als principis del bon govern: 

transparència, col·laboració i participació, 

OBJECTIU  

Unes iniciatives legislatives orientades vers la creació d’un marc 

propi de participació popular,  

OBJECTIU 5 

Uns poders públics que creen fórmules per conèixer i potenciar les 

iniciatives de participació que ja existeixen en la societat civil i en el 

tercer sector. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 

Vocació política: facilitar l’arribada a la 
política de les persones que tinguin 
interioritzat ser fidels als principis del bon 
govern i tinguin les competències 
necessàries per dur-ho a terme 

Idea general 

La vocació del polític està estretament vinculada a la vocació de 

servei a la comunitat. Tanmateix, les experiències dels anys de 

democràcia viscuts a aquest país, mostren la tendència de moltes 

persones a “viure de la política”, a fer-ne una professió. Escau, doncs, 

demanar si cal redefinir el significat de vocació política. Per això ens 

preguntem qui hauria de ser polític? Si bé no hi hauria d’haver 

restriccions pel que fa a l’acció voluntària de servei a una comunitat, 

l’assumpció d’un rol de representació política s’ha de poder regular a 

fi d’evitar que la política esdevingui un ofici que acabi posant els 

interessos propis per davant dels generals. 

Situació actual 

Constatem que si bé hi ha polítics que es mouen per una autèntica 

relació de servei a les persones, s’observa una tendència a 

perpetuar-se en els càrrecs, tant si és a l’estructura dels partits com 

a l’acció de govern. Així, es coneixen múltiples casos de persones 

que van accedir a la política de ben joves i que al llarg de la seva 

vida no han desenvolupat cap altra vocació. D’aquesta manera s’han 

convertit en professionals de la política. D’altra banda, la dinàmica 

de lluita pel poder dintre les organitzacions i la recerca d’ influència 

social, acaben sent els eixos que motiven moltes persones, lluny d’un 

autèntic esperit de servei a la comunitat. Ens trobem, doncs, amb 

molts perfils de persones que s’han acostumat a la vida interior del 

partit i a la gestió d’espais de poder social i de govern, allunyades 

completament de la dinàmica comunitària. Som davant d’una 

amalgama de polítics, amb interessos i motivacions diferents, que 

conflueixen en la idea de la professionalització. 

 

Proposta 

Professionals que es dediquen a la política, enlloc de polítics que fan 

de la política una professió. Pensem que, a més, cal anar més enllà 

del concepte de ciutadania, com si es tractés d’un mer nombre o 

estadística. Cal parlar, clarament, de servei a les persones que 

conformen una comunitat, per fer entendre que el pas per la política 

és una etapa de servei i no pas un ofici. L’esperit de servei a la 

comunitat i amb la comunitat, ha de ser un dels eixos d’aquesta 

nova tendència. 
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OBJECTIU 1 

Uns partits i unes administracions públiques que fomenten la 

responsabilitat dels polítics per mitjà del propi autoconeixement (del 

bon ser al bon fer). 

OBJECTIU 2 

Uns governs i uns partits que faciliten assolir els principis i les 

actituds de bon govern: esperit de servei, atenció plena cap a l’altre, 

compromís, transparència, coherència amb la vida personal, 

consideració de la persona en el centre de tota acció. 

OBJECTIU 3 

Uns equips de govern que faciliten l’assoliment dels requisits i els 

principis professionals i tècnics del bon govern: aportació de visió a 

un projecte compartit, bon management, gestió del temps i 

racionalització de la tasca. 

OBJECTIU 4 

Una funció pública que fomenta un model directiu que reconeix la 

importància del coneixement i la transmissió dels valors de tots els 

seus empleats i col·laboradors. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 

Vida dels partits: abandonar la dinàmica 
endogàmica i facilitar el pluralisme intern,  
la rotació i la renovació 

Idea general 

L’estructura i funcionament actuals del sistema de partits respon a 

les circumstàncies sobre les quals es va vestir la transició política a 

les acaballes dels anys 70 del segle passat. Hi van influir les pors a 

repetir situacions conflictives del passat, de les quals es culpava la 

dinàmica dels partits polítics dividits de la República. Els molts anys 

d’estigmatització de la política exercida pels poders franquistes van 

fer forat i van crear una mentalitat que posava el sistema de partits 

sota sospita permanent i en unes condicions de desconfiança i 

desprestigi. Per afrontar aquesta desconfiança, es va optar per crear 

un sistema de partits forts i que tendís a garantir una certa 

alternança a dos que entroncava amb la tradició política espanyola 

de l’època de la restauració canovista. Ara bé, aquest esquema no 

ha encaixat mai en la realitat sociopolítica de Catalunya, on el 

bipartidisme clàssic espanyol queda molt matisat. A més, la 

dinàmica dels partits aquests darrers anys, i sobretot el fet que la 

societat actual no és la mateixa que la de la transició, palesen  

 

 

 

 

que cal repensar i adaptar el sistema per fer-lo més permeable a la 

nova realitat sociopolítica d’aquest començament de segle XXI. 

 
Situació actual 

Hi ha una percepció del partits polítics que podríem resumir així: 

concepció, a la pràctica, del partit com un objectiu per ell mateix de 

l’acció política, i no pas com un instrument, entre d’altres, al servei 

del seu desenvolupament. 

Aquest fet té dues conseqüències: una envers la seva relació amb la 

societat i l’altra en relació amb l’estructura i el funcionament dels 

partits. Pel que fa a la primera, es constata un nivell de consciència 

baix sobre la realitat social, una dificultat per definir els espais 

ideològics i un empobriment del debat, així com una pretensió de 

monopolitzar l’espai social que fa que obviïn que no són els únics 

agents de la dinàmica social i impulsin poc els mecanismes de 

representació i participació ciutadana. Pel que fa a la segona 

conseqüència, es constata en els partits una sobredimensió de la 

seva importància, una estructura professionalitzada, poc 

transparent, amb una concentració de poder en mans de poques 

persones i amb una representació restringida de la pròpia militància. 
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Proposta 

La ciutadania reivindica, i exigeix una nova manera de fer política 

que posi l’èmfasi en l’esperit de servei i en la gestió del bé públic per 

sobre de la gestió del poder, i ha demostrat la voluntat de participar 

en la presa de decisions i avançar en la implementació d’una 

democràcia més intensa. Els partits continuen sent instruments 

vàlids, però se’ls demana que, des d’una praxi profundament 

democràtica, juguin un paper cohesionador i vertebrador de la 

societat, i que, conscients de la multiplicació dels actors polítics, 

siguin molt més permeables a la participació i la col·laboració amb 

altres agents socials. I, finalment, se’ls exigeix que afrontin la xacra 

de la corrupció i que es dotin de codis ètics i mecanismes de 

transparència efectius. 
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OBJECTIU 1 

Una societat on es consolida la pràctica política centrada en l’impuls 

de valors i el comportament ètic. 

OBJECTIU 2 

Una democràcia amb uns mecanismes de democratització i de 

participació interna plenament desenvolupats. 

OBJECTIU 3 

Uns poders públics, partits, sindicats i altres organitzacions 

polítiques dotats de mecanismes de transparència efectius i 

permanents. 

OBJECTIU 4 

Uns poders públics que es doten d’uns mecanismes de proximitat i 

participació ciutadana, que eviten el risc d’introduir actituds 

partidistes en la seva acció. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 

Pràctiques de bon govern: exercir la 
pràctica de la governança amb visió global 
i transversal, tenint com a finalitat el 
benestar personal i col·lectiu de manera 
sostenible i perdurable  

Idea general 

Es vol aprofundir en una nova relació en el conjunt de la societat 

entre la ciutadania i els seus representants i governants, en el 

benentès que tots ells tenen drets i deures cívics i polítics envers 

aquest ens que és la res pública, encara que exerceixin diferents rols, 

massa sovint lligats als interessos particulars de determinats sectors 

de la societat, com ara els financers, o altres que tenen gran 

capacitat de pressió.  

També es pretén introduir i reforçar principis ètics com a fil 

conductor de tota pràctica política i fer-ho des de la praxi de la 

governança, que sempre haurà de tenir una conducta moral.  

 

 
 
Situació actual 

Malgrat que el discurs “políticament correcte” no s’allunya del que 

hem expressat, la realitat és que la política actual es fonamenta en 

un esquema de democràcia representativa de baixa qualitat i en un 

exercici del poder, i del govern, que s’allunya sovint de la 

coresponsabilitat dels ciutadans. 

 

Proposta 

Avançar cap una governança amarada d’ètica, que persegueixi com 

a objectiu principal el ple desenvolupament humà en consonància i 

harmonia amb l’entorn, o els entorns, on es desenvolupen les nostres 

vides. I fer-ho des de la perspectiva d’una responsabilitat 

compartida i del protagonisme que tots els membres de la societat 

hi tenim. 
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OBJECTIU 1 

Una acció política amb la visió global i transversal de tots els àmbits 

que configuren la societat (educació, salut, economia, etc.). 

OBJECTIU 2 

Una acció de govern amb uns plantejaments que fan palesa la seva 

coherència ètica, basada en els valors de responsabilitat, esperit de 

servei, honradesa, honestedat, esperit comunitari i humilitat. 

OBJECTIU 3 

Una societat que crea, més enllà de les condicions de benestar 

objectiu, aquelles que proporcionin el benestar subjectiu de la 

ciutadania, de manera que s’inclou així en l’acció política la visió de 

la persona en la seva completesa i el seu benestar integral. 

OBJECTIU 4 

Un nou model de govern, que aplica, a tots els nivells, els principis de 

govern obert, és a dir, amb transparència, col·laboració, participació i 

capaç de retre comptes. 

OBJECTIU 5 

Un nou model de govern i d’Administració pública internament 

reformats, per tal adequar-los als principis de “bon govern”. 
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MISSIÓ, LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS 

Recerca Aplicada 
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“Podem resumir totes les característiques de la recerca 

qualitativa i assenyalar que el terme ‘qualitativa’ implica una 
preocupació directa per l’experiència tal com és viscuda, sentida 

o experimentada” 

SHERMAN I WEBB, 1988  
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MISSIÓ 

Crear un espai de treball col·laboratiu  
de recerca aplicada sobre els valors i les tendències de caràcter 

intangible i constructiu de la nostra societat. 
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Idea general 

Es veu la necessitat d’establir sinergies positives entre totes les  

institucions i entitats que treballen per conèixer l’estat actual de les 
tendències socials i els valors de la nostra societat, així donar 

resposta conjunta a les demandes dels diferents àmbits que 

constitueixen el Pla de Valors i que són els pilars de la societat. 

 

Situació actual 

En aquests moments a Catalunya hi ha moltes institucions, centres 
de recerca, fundacions, observatoris que duen a terme estudis 

sobre fenòmens socials relacionats amb els valors humans i que fan 

un seguiment de les principals tendències, cadascun dels quals ho 

fa des de la seva perspectiva, amb unes finalitats i uns objectius 
particulars. 

Algunes d’aquestes entitats han mostrat interès per impulsar un 

treball conjunt, en xarxa, que ajudi a fer més efectiu el seu treball i 

que faci possible inspirar les polítiques públiques del nostre país. 

 

Proposta 

Crear les condicions per posar en marxa una xarxa d’observatoris, 
el propòsit de la qual sigui esbrinar quines són les tendències 

constructives de present i de futur en la societat catalana. Els 

resultats d’aquesta àrea, degudament aplegats i interpretats, 

podrien esdevenir un termòmetre social que serveixi per planificar 

accions d’un país democràtic que vol orientar totes les seves 

polítiques cap al bé comú, amb plena consciència i responsabilitat, 
d’acord amb els valors que inspiren aquest Pla.     
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Promoure la col·laboració efectiva 
d’institucions, centres de recerca, 

fundacions i altres entitats 
interessades en les recerques 

proposades. 
 

Promoure el seguiment sistemàtic 
de les principals tendències i 
demandes actuals i de futur 
vinculades al Pla de Valors. 

Aprofitar les recerques realitzades 
amb metodologies quantitatives per 

identificar àmbits i variables que 
requereixen estudis qualitatius. 

 

Incentivar la recerca aplicada amb 
metodologies que facilitin la 

comprensió de les tendències 
constructives de la nostra societat. 

 

 

Crear un espai de treball 
col·laboratiu de recerca aplicada 
sobre els valors i les tendències 

de caràcter intangible i 
constructiu 

 de la nostra societat. 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES RECERCA APLICADA 

1. Promoure el seguiment sistemàtic de les principals tendències  
i demandes actuals i de futur vinculades al Pla de Valors 

2. Incentivar la recerca aplicada amb metodologies que facilitin  
la comprensió de les tendències constructives de la nostra societat 

3. Aprofitar les recerques realitzades amb metodologies quantitatives  
per identificar àmbits i variables que requereixen estudis qualitatius 

4. Promoure la col·laboració efectiva d’institucions, centres de recerca,  
fundacions i altres entitats interessades en les recerques proposades 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 

Promoure un seguiment sistemàtic de les 
principals tendències i demandes actuals i de 
futur de la societat vinculades al Pla de Valors 

Idea general 

Les noves tendències i demandes socials qualitatives que planteja 

el Pla de Valors representen un repte especial per a la recerca en 

les ciències humanes i socials, atès que requereixen mètodes de 

recerca apropiats per als objectes d’estudi. A Catalunya hi ha 

moltes institucions, centres de recerca, fundacions i entitats que 

duen a terme estudis i recerques sobre temes afins als valors que 

podrien coordinar les seves accions per fer un seguiment acurat de 

les principals tendències i demandes qualitatives de la nostra 

societat. 

 

Situació actual 

La tendència que s’observa en les polítiques de recerca en ciència, 

tecnologia i innovació posa l’accent en la recerca aplicada als 

àmbits de les ciències pures, i quan s’orienten a les ciències socials, 

es manté l’enfocament quantitatiu propi de les ciències pures, que 

no permet identificar tendències qualitatives de gran interès.  

 

 

S’aprecia poc interès per desenvolupar una recerca més orientada 

a la comprensió dels fenòmens qualitatius i les interaccions i 

pràctiques socials presents en els processos humans de la vida en 

general, individual i col·lectiva.  

Els responsables acadèmics i polítics haurien d’estar atents a les 

inquietuds i les demandes creatives i positives de la societat civil, i 

fomentar la recerca, el seguiment i la interpretació d’una realitat 

social i política molt rica i complexa, que ajudi a actuar amb més 

eficàcia a l’hora d’acompanyar la transformació que ja es dóna cap 

a una societat qualitativament millor. 

 

Proposta 

Promoure la recerca en les àrees de les ciències humanes i socials 

(el dret, la història, l’economia, la sociologia, la filologia, la filosofia, 

la pedagogia, la psicologia, l’economia ...) i vincular-la a la recerca 

sobre el medi natural i el medi ambient, de manera que doni 

resposta a les noves necessitats socials i ajudi al desenvolupament 

de les tendències emergents creatives més positives. 
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OBJECTIU 1 

Fomentar estudis i recerques aplicades en els àmbits 

corresponents al Pla de Valors, i prioritzar-los d’acord amb les 

iniciatives i necessitats de la nostra societat. 

OBJECTIU 2 

Realitzar el seguiment de recerques que investiguin els fenòmens 

socials emergents i constructius, i el seu desenvolupament en la 

nostra societat, utilitzant les metodologies més adients per dur-les 

a terme. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

Incentivar la recerca aplicada amb 
metodologies que facilitin la comprensió de les 
tendències constructives de la nostra societat 

Idea general 

La recerca que avui es valora més es aquella que apunta a la 

racionalitat instrumental, en certa manera oposada a la recerca 

humanista i social. Estem parlant la que comprèn l’ésser humà i la 

societat, més enllà del seu desenvolupament econòmic, en totes les 

seves dimensions, el seu benestar i la seva plenitud, cosa que inclou 

l’elucidació del sentit de la seva existència. Destriar els aspectes 

quantitatius dels qualitatius, i aclarir la importància d’aquests 

darrers, és indispensable per plantejar una aproximació 

metodològica en el conjunt de les ciències humanes i socials que 

estigui alineada amb el Nou Paradigma. 

 

Situació actual 

Les persones i les societats tenen i senten la necessitat de 

respondre preguntes fonamentals sobre si mateixes i el món  

que els envolta, sobre la seva natura, raó d’ésser i funcionament.  

 

Tanmateix, són molt poques les recerques que es plantegen donar  

respostes a aquestes qüestions. L’apogeu dels mètodes de recerca 

socials qualitatius té a veure amb l’emergència de perspectives i 

teories crítiques. Es mostren més adequades totes aquelles eines 

analítiques que descansen en la interpretació, amb l’objectiu de 

buscar la comprensió de la realitat social i comprendre la seva 

naturalesa d’una manera integral, superant el reduccionisme i la 

fragmentació.  

 
Proposta 

Ponderar la recerca com a font primària de coneixement tant en el 

camp de les ciències experimentals com en el de les ciències 

socials i humanes, amb enfocaments transdisciplinaris que permetin 

obtenir una visió més integral de la nostra realitat i una comprensió 

més clara de la nostra responsabilitat. La importància i la 

repercussió cultural, social i econòmica de la recerca ha de 

constituir un objectiu de país, i això implica que els programes de 

govern han d’apostar per una política científica que promogui les 

tasques i activitats científiques vinculades al Nou Paradigma en què 

puguin participar plenament tots els sectors de la societat que hi 

tinguin interès. 
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OBJECTIU 1 

Definir objectes d’estudi vinculats amb els objectius dels àmbits i 

els eixos transversals Pla de Valors. 

OBJECTIU 2 

Dur a terme mesures concretes adequades, per mitjà de la recerca, 

per aconseguir resultats satisfactoris que assegurin el 

desenvolupament i el benestar col·lectius. 

OBJECTIU 3 

Estimular i acompanyar una política científica que ponderi la 

recerca en ciències humanes, socials i ambientals com a font 

primària de coneixement del que succeeix en la realitat del nostre 

país, en ràpida transformació i amb unes interdependències cada 

vegada més àmplies i complexes. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 

Aprofitar les recerques realitzades amb 
metodologies quantitatives per identificar 
àmbits i variables que requereixen d’estudis 
qualitatius 

Idea general 

Un bon estudi sobre la realitat i les necessitats socials requereix 

una aproximació adient a la realitat social, diversificant les 

metodologies i tècniques de recollida de dades i anàlisi, i emprant 

metodologies qualitatives sempre que calgui. Tal com deia 

Gadamer 8 (1977): “el veritable problema que plantegen les ciències 

de l’esperit al pensament és que la seva essència no queda 

correctament agafada si les mesura segons el patró del 

coneixement progressiu de lleis. L’experiència del món socio-

històric no s’eleva a ciència pel procediment inductiu de les 

ciències naturals (...) l’objectiu no és confirmar i ampliar les 

experiències generals per assolir el coneixement d’una llei del tipus 

de com es desenvolupen els homes, els pobles, els estats, sinó 

comprendre com és tal home, tal poble, tal estat, què s’ha fet d’ell, 

o formulat molt generalment, com ha pogut passar que sigui així”. 

 

                                            
8 Gadamer, H. (1977). Verdad y método. Salamanca: Sígueme. 

 
 
Situació actual 

La ciència social tracta de comprendre el significat subjectiu de 

l'acció social i per aquesta raó la seva metodologia no pot ser la 

mateixa que la de les ciències físiques. Les ciències socials han 

d’abordar aspectes qualitatius complexos, sovint intangibles, que 

són essencials per al benestar de les persones i dels pobles, a 

diferència de l’explicació reduccionista i causalista pròpia de les 

ciències naturals. Per això, cada vegada s’impulsen més recerques 

que consideren l’ús de mètodes mixtos (quantitatius-qualitatius) i 

que permeten obtenir visions més completes i integrades d’unes 

realitats molt dinàmiques, complexes i en ràpida transformació. 

 

Proposta 

Davant les noves tendències d’estudis i recerques s’haurà de fer 

èmfasi en la metodologia i les tècniques d’investigació adients. S’ha 

de mostrar l’amplitud d’enfocaments, la diversitat de les àrees 

d’estudi i els múltiples mètodes de recerca que permeten abordar 

els treball de recerca, per obtenir visions integradores i 

significatives, que superin la fragmentació pròpia dels mètodes 

reduccionistes materialistes.  
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OBJECTIU 1 

Preparar les condicions que possibilitin la recollida i anàlisi de 

dades de la realitat social, de manera que es combinin resultats 

rellevants per a la recerca en ciències humanes i socials que 

integrin enfocaments quantitatius i qualitatius, segons l’objecte 

d’estudi. 

OBJECTIU 2 

Utilitzar tota classe de fonts d’informació per tal d’iniciar una 

recerca en l’àmbit social, fent una lectura crítica dels enfocaments 

tradicionals. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 

Promoure la col·laboració efectiva 
d’institucions, centres de recerca, fundacions i 
entitats interessades a dur a terme les 
recerques proposades 

 
Idea general 

No es poden plantejar polítiques públiques solvents sense disposar 

de prou coneixement de les tendències presents i futures de la 

societat des d’un punt de vista qualitatiu. A Catalunya hi ha moltes 

institucions i entitats, que fan estudis i seguiments sobre les noves 

tendències i necessitats socials que podrien coordinar millor els 

seus esforços i activitats, en un treball en xarxa, per millorar-ne 

l’efectivitat, tant respecte als temes tractats com pel que fa al 

necessari retorn dels seus resultats a la societat.  

 
Situació actual 

El món actual demana polítiques que es fonamentin en dades 

empíriques, en dades extretes de la societat civil i del seu entorn, 

físic i social. La feina de les institucions, grups, fundacions,  

 
 

 
 

observatoris, etc. del nostre país que fan el seguiment de les 

tendències socials sovint resta en el paper i no es tradueix en 

accions de millora social. A més, una gran part de la seva activitat 

es desenvolupa amb poca cooperació, i bona part dels resultats 

dels seus treballs no arriben als poders públics ni als sectors 

potencialment interessats de la societat, que en voldrien fer ús. 

 
 
Proposta 

Promoure la cooperació en la recerca en les àrees de les ciències 

humanes, socials i ambientals i la seva difusió. La recerca en 

aquests camps és tan essencial per al desenvolupament dels països 

com ho és la recerca en les ciències experimentals i tecnològiques. 

No solament perquè són un dels pilars de la consciència de país, 

sinó també perquè ja no podem ignorar que el desenvolupament 

real dels pobles i de les nacions no depèn d’indicadors econòmics, 

sinó de la seva salut, benestar i felicitat.  
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OBJECTIU 1 

Buscar fórmules de cooperació entre les diferents institucions, 

fundacions, instituts de recerca i entitats perquè duguin a terme les 

recerques proposades en els diferents àmbits i eixos transversals 

del Pla de Valors. 

OBJECTIU 2 

Generar vies d’aplicació (programes, assessoraments, etc.) perquè 

la investigació tingui possibilitats d’atendre efectivament les 

demandes socials i ambientals a fi de prevenir, sempre que sigui 

possible, o ajudar a resoldre els conflictes emergents i previsibles. 

OBJECTIU 3 

Fomentar i participar en el debat i reflexió sobre la recerca en les 

temàtiques més vinculades al Pla de Valors amb l’ajut dels mitjans 

de comunicació.  
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ASPIRACIONS  
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LES ASPIRACIONS 

•  Una societat centrada en les persones i en la seva 

autorealització, que fomenta el benestar integral de la societat, 

promovent l’harmonia de totes les dimensions de la persona i el 

bé comú. 

•  Una societat que promou la construcció d’un paradigma 

educatiu integral i sistèmic, que impulsa una nova generació de 

persones conscients del seu ésser i la seva multidimensionalitat, 

que promou una educació artística per a tothom i impulsa una 

universitat que ofereix un desenvolupament integral de la 

persona, amb un pensament lliure i un saber holístic. 

•  Una societat que fa de la cultura una veritable eina d’educació, 

transformació i socialització, que contribueix al 

desenvolupament i al creixement personal i col·lectiu, que és un 

motor de canvi i que ens obre al món. 

•  Una societat amb uns mitjans de comunicació guiats per la 

veracitat i el respecte, que vol una comunicació transparent, 

honesta i positiva. 

•  Una societat que promou l’activitat física i l’esport com a 

instruments per viure els valors i fomentar el benestar integral 

de les persones. 

•  Un país energèticament autosuficient, lliure de combustibles 

fòssils i d’emissions contaminants a l’atmosfera, amb una  

 

 

societat guiada per la consciència ecològica que té present les 

conseqüències de tot el que fem i la nostra interdependència 

amb la biosfera i la litosfera, i s’esforça per actuar en coherència, 

tenint sempre present els drets de les generacions futures. 

•  Una societat saludable i vital, en la qual vetllar per la salut es 

considera un dret humà, fonamentat en l’autoconeixement i 

l’autoresponsabilitat, en una visió global de la persona i en un 

sistema sanitari integratiu, equitatiu i solidari. 

•  Una societat on la ciència ajuda a la formació d’una ciutadania 

amb esperit crític; que la considera una eina d’educació, 

transformació i socialització, amb fascinació pel descobriment i 

avesada a la innovació. 

•  Una societat coresponsable, amb una economia orientada al bé 

comú, estable, dinàmica, ètica i sostenible, que garanteix un 

diàleg obert des de la igualtat de relacions, d’oportunitats i de 

mercat. Una societat que avança cap a l’equitat, el benestar 

integral i la dignitat de totes les persones. 

•  Un país amb unes organitzacions (empresarials, del tercer 

sector i de les administracions públiques) sostenibles, que creen 

valor econòmic, social i ambiental a través dels seus productes i 

serveis, centrats en les persones i el bé comú; que creen un 

entorn social conscient i responsable, per tal de configurar un 

mercat que demana productes i serveis amb valors; que 

cooperen entre sectors i comparteixen coneixements. Unes 
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organitzacions amb visió sistèmica i humanista, que integren les 

dimensions ètica i emocional i el principi d’igualtat de tracte i 

oportunitats entre dones i homes; que promouen el 

desenvolupament professional i humà en un entorn conscient i 

amb sentit de coresponsabilitat. 

•  Una societat capaç de mantenir un diàleg obert i integrador, 

que posa per damunt de tot el bé comú; un diàleg que es 

construeix des de la igualtat de gènere i de relacions, que 

reconeix la diversitat, que ajuda a avançar cap a l’equitat i la 

dignitat de totes les persones que viuen al país, i que assumeix 

que els drets socials són la base de l’harmonia col·lectiva. 

•  Una societat compromesa amb un consum conscient i 

responsable, que promou un comerç de proximitat i amable que 

arriba a les persones. 

•  Una justícia més humana, eficaç, preventiva, propera i sensible a 

les necessitats de les persones; en definitiva, més justa, i que 

prioritza l’acord i la responsabilitat compartida. 

•  Una societat justa basada en la responsabilitat personal i 

col·lectiva i en una seguretat que garanteix l’exercici dels drets 

fonamentals a totes les persones. 

•  Una societat governada amb transparència, amb qualitat 

democràtica i amb coherència ètica, amb una participació 

ciutadana efectiva, amb més esperit cívic i una governança més 

oberta i transparent, amb l’objectiu final d’afavorir el benestar 

integral de tota la societat. 

•  Una societat que fa un seguiment de les principals tendències i 

demandes actuals i de futur vinculades al Pla de Valors i que 

prioritza la recerca d’acord amb les necessitats socials i 

ambientals reals. 
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PROPERES FASES 
 

el Pla d’Acció 

el Pla de Comunicació
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EL PLA D’ACCIÓ  

El conjunt de missions, línies estratègiques i objectius dels àmbits 

temàtics, i de les aspiracions del Pla de Valors són el fonament per 

dissenyar i elaborar el seu Pla d’Acció. 

Les propostes del Pla d’acció són elaborades pels grups bilaterals, 

amb la voluntat que, una vegada consensuades i aprovades, pel 

Consell Director puguin integrar-se en l’acció política del Govern de 

la Generalitat de Catalunya. Sempre que sigui possible, les accions 

es duran a terme en col·laboració amb la societat. Totes les accions 

proposades han de ser assolibles i mesurables, i sempre han d’anar 

acompanyades del compromís que se n’avaluarà regularment el 

desenvolupament a fi d’informar-ne d’una manera clara i 

transparent a la ciutadania. 

S’utilitzaran els mitjans i recursos tecnològics disponibles per 

conèixer trimestralment el grau de desenvolupament i execució de 

les accions acordades, i se n’identificaran els aspectes més 

rellevants, com ara els grups de població relacionats, les 

organitzacions o entitats col·laboradores, els territoris on 

s’implementen o les línies estratègiques dels àmbits del Pla que hi 

estan relacionades. 

A més, s’identificaran actuacions que es duguin a terme tant a 

Catalunya com a altres països en la línia del Pla, a la vegada que es 

promouran complicitats i es fomentaran sinergies per implementar  

 

progressivament les aspiracions que s’hi plantegen. Al mateix  

temps, es farà un seguiment continuat de les tendències i  

dels moviments socials emergents en matèria de valors que 

sorgeixen a la societat. 
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EL PLA DE COMUNICACIÓ  

Paral·lelament a l’elaboració de la proposta d’accions del Pla es 

durà a terme la comunicació externa, que disposarà d’un espai web 

a l’abast de tothom, dins del web del Departament de Benestar 

Social i Família, on es donaran a conèixer tots els treballs fets i es 

recolliran progressivament aquelles experiències que es duguin a 

terme al nostre país que estiguin relacionades amb les línies 

estratègiques del Pla. A més, és previst dur a terme unes jornades 

de difusió del Pla a una desena de ciutats de Catalunya, per tal que 

la societat el pugui conèixer de primera mà. 
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ANNEXOS 
 

Consell Director, 
 

Coordinadors i Coordinadores, 
 

Membres dels Grups de Treball 
 

Consultors i Consultores 
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ANNEX 1: CONSELL DIRECTOR 

 

 

• Presidència, consellera de Benestar Social i Família 
 
• Vicepresidència primera, Direcció General d’Anàlisi i Prospectiva, del Departament de la Presidència 
 
• Vicepresidència segona, Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, del Departament de Benestar Social i Família 
 
• Dotze vocalies, ocupades per un representant de cada Departament del Govern de la Generalitat de Catalunya: 

Justícia, Empresa i Ocupació, Salut, Interior, Governació i Relacions Institucionals, Economia i Coneixement, Cultura, 
Presidència, Ensenyament, Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Territori i Sostenibilitat, i 
Benestar Social i Família. 

 
• Coordinadora, Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, del Departament de Benestar Social i Família. 
 
• Secretari, Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, del Departament de Benestar Social i Família. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 423 

ANNEX 2: COORDINADORS I COORDINADORES 

ÀMBITS TEMÀTICS COORDINACIÓ CO-COORDINACIÓ 

Educació General Francesc Torralba Berta Meneses 
Educació Artística Montserrat Morral  
Educació Universitària Marta Burguet  
Cultura Natxo Tarrés Beatriu Daniel 
Comunicació i Xarxes Socials Adam Martín  
Activitat Física i Esport Ramon Alfonseda Oriol Garangou 
Sostenibilitat, Paisatge i Hàbitat Josep M Mallarach  
Salut Inma Nogués  
Ciència Sònia Fernández  
Economia Jordi Griera  
Organitzacions: Empresa 

Idil·li Lizcano 
Jordi Virgili 

Organitzacions: Administració pública Josep Ramon Dueso 
Organitzacions: Tercer Sector José Luis Montes  
Diàleg Social Enric Canet Salwa el Gharbi 
Comerç Amadeu Barbany  
Justícia Amand Calderó  
Seguretat Joan Lluís Pérez Francesch  
Política Xavier Guix  
Recerca Aplicada Maria Rosa Buxarrais  

EIX TRANSVERSAL   COORDINACIÓ   CO-COORDINACIÓ 

Persona Gemma Tellez  
Procés d’Autoconeixement Xavier Guix  
Dimensió de Competències Emocionals Rafel Bisquerra Mireia Cabero 
Dimensió de la Interioritat Xavier Melloni Montserrat Castellà 
Perspectiva de Gènere Anna Mercadé  
Valors Universals i de País Josep M Mallarach  
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PLA NACIONAL DE VALORS   

Coordinadora Pepa Ninou  

Secretari del Pla Jordi Virgili  

Suport tècnic i administratiu Lourdes Delgado  

Suport administratiu Eva Molins  
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Persones coordinadores que han participat en el procés d’elaboració del Pla de Valors: 

ÀMBITS TEMÀTICS COORDINACIÓ  

Educació Universitària Francisco Esteban  
Cultura David Escamilla  
Comunicació i Xarxes Socials Ferran Ramon Cortés  
Sostenibilitat, Paisatge i Hàbitat Jordi Pigem  
Economia Raimon Samsó  
Organitzacions: Empresa 

Daniel Ortiz 
 

Organitzacions: Administració pública  
Organitzacions: Tercer Sector  

EIX TRANSVERSAL COORDINACIÓ  
Valors Universals i de País Mercè Conangla  

 
 
 



 

 
 426 

 ANNEX 3: MEMBRES DELS GRUPS DE TREBALL 

ÀMBITS TEMÀTICS  PERSONES COL·LABORADORES 

Educació General * Francesc Torralba, Berta Meneses, Teresa Farrús, Valentí Feixas, Cristina Freixa, Antoni Giner, Àngela 
Gonzàlez, Francesc Xavier Marín, Montserrat Montané, Montserrat Morral, Pilar Quera, Lluís Romaní, Ignasi 
Salvatella, Mercè Traveset, Cristina Tresserres, Eulàlia Ventura, Lluís Ylla, M. Rosario Aoiz, Carolina de la 
Cruz 

Educació Artística * Montserrat Morral, Elisabeth Español, Olga González, Joan Monells, Carme Vilar, Meritxell Vinaixa 

Educació Universitària * Marta Burguet, M. Rosa Buxarrais, Cori Camps 

Cultura Natxo Tarrés, Beatriu Daniel, Josep Albà, M. Mar Forcada, Anna Jarque, Salvador López, M. Dolors Portús, 
Lluís Sabadell, Míriam Subirana 

Comunicació i Xarxes Socials * Adam Martí, Anna Costa, Anna Forés, Gaspar Hernández, Sílvia Majó-Vázquez, Joan Ortiz, Miquel Àngel 
Prats, Cristina Tresserres 

Activitat Física i Esport * Ramon Alfonseda, Oriol Garangou, Lluís Carrasco, Xavier Ferrer, Carles Folguera, Susanna Soler, Joan Vilà 

Sostenibilitat, Paisatge i Hàbitat Josep M. Mallarach, Albert Cortina, Teresa Franquesa, Francesc Giró, Joan Nogué, Miquel Vidal 

Salut Inma Nogués, Eva Juan, M. Rosa Oliveras, Josep Ramos Montes, Laura Sampietro, Gemma Téllez, Jordi 
Trelis 

Ciència  Sònia Fernández, Pol Bartrés, David Bueno, Daniel Jiménez, David Jou, Zuberoa Marcos, Lluís Torner 

Economia Jordi Griera, Antonio Argandoña, Mercè Carreras, Ignasi Farreres, Edward Hugh, Elisenda Paluzie 

Organitzacions. Empresa Idili Lizcano, Jordi Virgili, Miquel Benavent, Josep M. Canyelles, Ferran Caudet, Josep M. Coll, Joan Cos, 
Jordi del Bas, Enric Ezquerra, Víctor Gay, Jaume Gurt, Maribel Guzmán, Anna Mercadé, José Luís Montes, 
Mónica Seara, Jaume Soler, Núria Subirana 

Organitzacions. AP * Idili Lizcano, Josep R. Dueso, Cristina Fumadó, Jordi Pacheco, Lourdes Parramon, Sònia Pereda, Mireia 
Plana, Núria Vilarrubias, Juliana Vilert 

Organitzacions. Tercer Sector Idili Lizcano, Jose Luís Montes, Roser Batlle, Jordi Casassas, Sònia Fuertes, Hèctor Garcia, Xema Gil, 
Montserrat Ginés, Lluís Pagespetit, Maria València 
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ÀMBITS TEMÀTICS  PERSONES COL·LABORADORES 

Diàleg Social * Enric Canet, Salwa L’Aouaji el Gharbi, Salvador Busquets, Assumpció Salat, Carles Solà, Antoni Vilà, 
Eduard Vinyamata 

Comerç Amadeu Barbany, Guillem Díaz, Ariadna Mateu, Valentín Nuñez, Albert Vinyals 

Justícia  Amand Calderó, Vicenç Alujas, M. Rosario Aoiz, M. Dolors Balibrea, Mercedes Caso, Sílvia Grau, Miguel F. 
Hernández, Manuel Lecha, José M. Márquez, Francisco J. Payan, Cristina Santocildes, Miquel Àngel Vallès 

Seguretat * Joan Lluís Pérez Francesch, Josep Cañabate, Domènec Faura, Tomàs Gil, Francesc Guillen, Xavier Martínez 
de Arenzana 

Política * Xavier Guix, Montserrat Barniol, Marc Bou, Josep Camps, Daniel Ortiz, Coia Poblet 

Recerca Aplicada * Maria Rosa Buxarrais 

EIX TRANSVERSAL PERSONES COL·LABORADORES 

Persona * Gemma Téllez, Cristina Freixa, Montserrat Montané, Pilar Quera, Agustí Rochet, Lluís Romaní, Miquel Vidal 

Procés d’Autoconeixement Xavier Guix 

Dimensió de Competències Emocionals  Rafel Bisquerra, Mireia Cabero 

Dimensió de la Interioritat Xavier Melloni, Montserrat Castellà 

Perspectiva de Gènere Anna Mercadé 

Valors Universals i de País Josep M. Mallarach 

 

(*)  La relació de membres dels grups s’anirà publicant progressivament tan bon punt es disposi de la informació que doni compliment a la Llei orgànica 
15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) 
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ANNEX 4: CONSULTORS I CONSULTORES  

ÀMBITS TEMÀTICS  CONSULTORS I CONSULTORES 

Educació General * Francesc Torralba, Berta Meneses, Konxa Pinós 

Educació Artística * Montserrat Morral, Maria Andreu, Eugènia Arús, Ester Bonal, Yiya Díaz, Pau Gimeno, Lilianna Mafiotte, Vika Kleiman, 
Anna Piera 

Educació Universitària * Marta Burguet, Rafel Bisquerra, Cristina Escrigas, M. Victòria Girona, Teo Mellen, Carme Panchón, Elisenda Piqué, 
Concha Torres 

Cultura * Natxo Tarrés, Beatriu Daniel, Xavier Arnijas, Xavier Campos, Angelina Esteve, Carles Gilabert, Montserrat Morral, 
Joan Morros, Jordi Puig, Joan Puigdellívol, Toni Puntí 

Comunicació i Xarxes Socials * Adam Martí, Dolors Reig, Jordi Serra 

Activitat Física i Esport * Ramon Alfonseda, Oriol Garangou, Mariona Corbella, Xavier García, Josep Oriol Marcé, Maria Prat, Jose Antonio 
Pujante, Xavier Triadó 

Sostenibilitat, Paisatge i Hàbitat * Josep M Mallarach, Lluís Gustems 

Salut * 
 

Salut Integrativa 

Inma Nogués, Cristina Abadia, Àngels Comas, Jaume Duran, Mika Garcia, Alícia Granados, Josep Lluís Ibañez, M. 
Carmen Martínez, Marga Melgar, M. Àngels de Miquel, M. Josep Planas, David Ponce, Jaume Sellarés 

Joan Carles Monge, Francesca Simeon, Loick de Tienda 

Ciència * Sònia Fernández 

Economia * Jordi Griera, Eduard Arruga, Claudia Canals, Josep M. Galí, Antoni Gasol, Martí Olivella, Raimon Samsó, Javier Tovar 

Organitzacions. Empresa * Idili Lizcano, Jordi Virgili, Pere Camprubí, Pep García, Xavier Orozco, Jordi Priu, Miguel Àngel Rodríguez, Silvia 
Sabrià, Laia Terrón, Ramon Vila, Marta Zaragoza 

Organitzacions. AAPP * Idili Lizcano, Josep R. Dueso, Natàlia Garriga, Pep Molsosa 

Organitzacions. Tercer Sector * Idili Lizcano, Jose Luís Montes, Toni Codina, Josep Oriol Pujol, Mònica Sabata, Maria Sureda 
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ÀMBITS TEMÀTICS  CONSULTORS I CONSULTORES 

Diàleg Social *              Negres 

Negres Interns  

Negres Externs 

Enric Canet, Salwa L’Aouaji el Gharbi, Elena Caballé, Núria Carrera, Jordi Palou 

Elena Boira, M. Àngels Gensana, Araceli Làzaro, Oriol Martín, Llorenç Olivé 

Nuri Ferrer, Carla Gràcia Mercadé, Anna Mercadé, 

Comerç * Amadeu Barbany, Anna Badia, Xavi Bech, Núria Beltran, Maria Fraile, Roberto Lepori, Diana Llapart, Laura Mendoza, 
Josep Palumé, Gina Parera, Marta Puig, Gemma Safont, Ole Thorson, 

Justícia * Amand Calderó, Xavier Campà, Jordi Palou, 

Seguretat * Joan Lluís Pérez Francesch, Josep M. de Dios, Albert Llorca, Martí Olivella, Koncha Pinós, 

Política * Xavier Guix, Montserrat Candini, Agustí Colomines, Jordi Pacheco 

Recerca Aplicada * Maria Rosa Buxarrais 

 
 

(*)  La relació dels 350 consultors/es es publicarà tan bon punt es pugui donar compliment a la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD). Són les persones que han fet lectura i aportacions als documents dissenyats pels grups de treball, sigui presencialment o en línia. 
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