“el País Creix quan les Persones Creixen”
PLA NACIONAL DE VALORS
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“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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INTRODUCCIÓ
l’Acord,
el Projecte,
les Persones,
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’haverlo imaginat l’has de fabricar.

compartida. El Pla és una proposta de compromís de totes les
parts per reorientar la brúixola i arribar plegats a més bon port.

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.”

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

SUSANNA TAMARO

tal que despleguin polítiques i accions que acompanyin el

persones que es troben en nodes d’influència al nostre país per
procés de transformació que la ciutadania ja ha emprès amb
múltiples iniciatives, i creïn les condicions que afavoreixin el
Creixement en Qualitat Humana en tots els àmbits de la

El Govern de Catalunya, conscient de la seva responsabilitat

societat.

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
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LES PERSONES
El Pla de Valors compta amb la col·laboració d’un col·lectiu de

D’altra banda, s’està dissenyant un Espai de treball col·laboratiu

persones plural i heterogeni que inclou perfils diversos:

de formació, d’activitat dinamitzadora, de divulgació i de

persones de pensament, amb autoritat acadèmica, i persones

recerca sobre els valors i les tendències de caràcter intangible i

d’acció i d’experiència pràctica en el sector privat, públic o

constructiu de la nostra societat.

social; persones amb projecció i reconeixement públic i
persones més anònimes, però de gran solidesa. Un col·lectiu de

El Pla de Valors també compta amb un Consell Director, on hi

persones

són representats tots els Departaments de la Generalitat.

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

Consell Director

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

•
•

Presidència
Vicepresidència primera, Vicepresidència segona
Onze Vocalies ocupades per un representant de cada
Departament de la Generalitat
Coordinadora
Secretari

nostra societat: educació, cultura, salut, ciència, economia, medi
ambient, organitzacions, seguretat, justícia, esport, comerç,

Coordinadors, Grups de Treball i Consultors

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.

•

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

I 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 i
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

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

Valors elaboren els diagnòstics de la situació dels diferents

fan les presentacions següents:

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.

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

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

elaboren, a partir de la diagnosi realitzada, els documents

presentacions del Marc Teòric del Pla de Valors següents:

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)

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

Economia i Coneixement
• Economia
• Ed. Universitària
• Ciència
Benestar Social i Família

18 juny, 10 setembre
10 juny
5 juny
19 juny

Temàtic del Pla. Aquestes trobades permeten compartir,
debatre, enriquir i consensuar els esborranys elaborats de línies

17 d’abril de 2015

Estratègiques i Objectius, i preparar els documents finals

Presentació de la contribució del Pla de Valors
en el disseny d’un projecte de nou País
al president de la Generalitat de Catalunya

d’aquestes segona i tercera fases.

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

Empresa i Ocupació
• Comerç
• Empresa
• Energia

12 març, 22 maig, 19 juny
8 maig, 10 juny, 2 juliol
3 juliol

DAAM
Cultura

1 abril
28 abril, 1 juliol

Justícia
Interior

29 abril
30 abril, 25 juny

Ensenyament
Presidència

5 maig

• Comunicació
• Política
• Esport

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

12 maig
12 maig
19 maig, 26 maig

Salut
Governació i RI

15 maig

• Política
• AAPP

28 maig
17 juny

Territori i Sostenibilitat

2014 s’inicia l’elaboració de la proposta de Pla d’Acció, que

3 juny

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

finalment, de món que habitem; opcions que ens poden guiar cap
a destins diferents.

Dos paradigmes que conviuen. Tendències
constructives i valors emergents

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 - ho demostren molts

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

indicadors - es troba en un procés d’esgotament per insostenible i

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

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

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

benestar material ha obviat considera la persona com a prioritat i

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

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

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

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

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

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

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

sorgiment de corrents de caràcter constructiu, com si es tractés

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

de realitats avançades en el temps, que prioritzen el benestar

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

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

progrés de la humanitat.

de transcendència.

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

“ Punt
de
Bifurcació”

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

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

que té plantejats Catalunya. Considera que el nostre model de

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

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

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

respostes noves i profundes als problemes vigents, prenent més

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

consciència de les nostres accions i de la responsabilitat de les

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

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

esdevenint un veritable motor de transformació social i cultural.

el planeta i per a les generacions futures, amb la voluntat de
tendir cap a la coherència ètica.

El Pla de Valors considera que aquestes tendències són indicadors
de sentit del moment actual en què vivim i de cap on intuïm que

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

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

continuar preservant i potenciant aquells valors « universals» i de

podria comportar en el futur canvis qualitatius desitjables i

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

transformadors, tant personals com socials.

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.

17

LES TENDÈNCIES DE CARÀCTER INTANGIBLE I CONSTRUCTIU

MATERIALISME

Cultura de l’ego

POSTMATERIALISME

Cultura de l’Ésser

Món Tangible

Món Intangible

Cultura del Fer i del Tenir

Cultura del Ser i del Sentir

Visió individual, fragmentada i separada,
piramidal

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

Visió parcial de la Persona

Visió global de la Persona.
Autoconeixement i Autorealització

Cultura dels Valors pensats

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
19

20

DEFINICIÓ
la Visió,
el Propòsit,
la Missió
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LA VISIÓ
Aquestes tendències de caràcter intangible que afloren en el

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

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

que concep la persona com un ésser essencialment comunitari, en

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

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

Créixer en Qualitat Humana per poder construir una societat

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

millor, formada per millors persones.

l’aspiració al Bé Comú en tant que éssers interconnectats amb
l’alteritat i l’entorn natural.

El Pla de Valors es posiciona davant d’aquesta necessitat oferint
respostes adreçades a fer un nou camí a partir del canvi de

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

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

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

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

que condueixen a l’Autoconeixement i al desenvolupament ple de

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

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

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

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

tenint en compte només algunes de les seves dimensions i

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

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

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

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

Aquesta nova manera de pensar la humanitat que ens mostren els

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

corrents emergents no ha de suposar negar ni demonitzar el model

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

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

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

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

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

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

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

paradigma materialista té de positiu amb els aspectes de caràcter

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

constructiu que estan emergint.

gairebé

independents,

limitant

d’aquesta

manera

el

intel·ligències. Per tant, considerant el desenvolupament equilibrat
en totes les àrees de la seva vida, amb una mirada no només

Per això el Pla entén que cal afrontar el futur amb una perspectiva

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

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

una mirada interna i subjectiva.

coratge. I la proposta de transformació que planteja, suposa un
procés de creixement en qualitat humana oberta a prendre un camí
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de Síntesi. Un camí de fusió que compta ampliar l’òptica parcial

comporten un determinat nivell de creixement personal, i sense les

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

quals difícilment es pot assolir el benestar personal, necessari per
al benestar del conjunt de la societat i l’elevació de la seva

MATERIALISME
Món Tangible
Mirada externa
Món objectiu
Concepte
Intel·ligència
Racionalitat/Intel·lecte
Hemisferi Esquerre
Món Físic
Ego
Benestar Material

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

POSTMATERIALISME

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

Món Intangible
Mirada interna
Món subjectiu
Vivència
Cor
Intuïció
Hemisferi Dret
Món Subtil
Ésser
Benestar Subjectiu

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

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

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

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

actituds, formes de vida que comportarien canvis qualitatius i

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

transformadors, tan personals com socials i que contribuirien a

global, holística i acollidora.

construir una societat més cohesionada, creativa, emocionalment
equilibrada, amb bons nivells de salut i de bé comú i de benestar

Aquesta fusió comportaria doncs, el context següent:
•
•
•
•
•
•

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

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

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.):

Tot apunta que el camí de la realització de la humanitat consisteix
preferiblement a habitar en esferes de pensament més elevades. A

“el País Creix quan les Persones Creixen”

mesura que la persona va satisfent les seves necessitats bàsiques,
gradualment

n’hi

autoreconeixement,

sorgeixen
autonomia,

d’ordre

superior:

autorealització...;

autoestima,
les

que
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EL PROPÒSIT

L’oportunitat i responsabilitat d’elecció

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

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.

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

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

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

XX, en el que moltes polítiques han estat fonamentalment

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

enfocades en resoldre les necessitats bàsiques i de supervivència

de les tendències intangibles i constructives de camí cap a la

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

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

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

un marc circumstancial singular que fa que sigui realment possible

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

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

empoderen a les persones i proporcionen qualitat humana i qualitat

assaig

de vida.

de

societat

amb

paràmetres

innovadors

emergents,

aplicables universalment i amb els quals podem contribuir al
El Pla de Valors entén que el progrés i l’excel·lència d’un nou i

progrés de la humanitat.

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

EVOLUCIÓ
“transformació a temps”

pel benestar integral, pel bé comú, per una orientació cap a la
realització plena dels seus ciutadans i al servei de la Humanitat.

INVOLUCIÓ
“més del mateix, però millor”
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LA MISSIÓ
El Pla considera que per construir-nos millors persones cal

La Missió del Pla és, doncs:

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

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

qualitat de la nostra societat en el futur.
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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

d’oportunitat, propi d’un canvi de cicle, requereix una creixent
capacitat de coratge i de creativitat per transformar-nos i per

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

transformar la realitat en què vivim. Es tracta d’una realitat que

entenem que també el model de societat emergent, és la

ens orienta a la recerca d’una nova forma de ser i estar en el

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

món que integri un nou “saber” (entès com a coneixement), un

la humanitat, però considerant-la des d’una visió global. El Pla

nou “saber ser” i un nou “saber fer”, i que respongui als nous

de Valors entén que el procés col·lectiu que estem vivint de

reptes amb excel·lència ètica; una realitat que ens demana

canvi històric entre el que som i el que podem ser, que el

l’aportació conscient de cadascuna de les persones que

paradigma emergent demana, depèn del fet de Ser persona,

configurem la societat.

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”

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.

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

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.

constructiu. Aquest context sinònim de complexitat i alhora
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Canvi de paradigma. Una nova manera de
percebre, una nova manera d’actuar

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 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

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.

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
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Dimensions i aspectes de la Persona

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

Aquesta nova cultura de l’ésser humà amb visió més àmplia
parteix del reconeixement d’un seguit d’aspectes i dimensions

que

afavoreix

que

siguem

alhora

singulars

i

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

que el constitueixen:

un teixit de relacions constituït per la interconnexió de
• El reconeixement que la Persona és un ésser a la recerca

múltiples realitats diverses, se’n desprèn la conseqüència

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

d’una base fonamental: una consciència inclusiva, de

l’autorealització.

solidària i respectuosa envers la diferència i la diversitat.

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

• El

reconeixement

que,

per

construir

societats

és un tot indivisible en ell mateix que alhora forma part

harmòniques i amb qualitat humana, calen persones

d’un tot. I tot és en constant evolució i es mou avançant

conscients i responsables davant de la vida i per a la

cap a la perfecció, en un destí comú en un futur sempre

mateixa vida.

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 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

• 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

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

dualitat jo i els altres a la percepció d’unitat nosaltres; un

responsabilitat

camí de presa de consciència que sense els altres no ens

autoconeixement, el coneixement de si mateixa, com a

podem

tots

procés i com a camí imprescindible per assumir i

necessitem dels altres per a existir i coevolucionar. En

desenvolupar lliurement la pròpia existència. De com

comprendre

a

nosaltres

mateixos, que

de

la

persona

envers

el

seu
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construïm la relació amb nosaltres mateixos, depenen les

autoreconèixer allò intrínsec i genuí que conforma la

relacions interpersonals, amb l’entorn i amb el món.

nostra natura més profunda, allò del més endins.

L’autoconeixement facilita el desenvolupament integral ,

• El reconeixement que és en aquest espai interior on es

holístic, de la persona: de la seva multidimensionalitat,

gesta i es dóna forma al món visible. Cada persona

(dimensions

existencial-

s'observa, es veu, es percep, se sent, es pensa, es coneix

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

en un espai íntim; i es revela a si mateixa com el lloc on es

del potencial inherent; entenent que tot és interdependent

pot experimentar un major coneixement més gran, una

i està íntimament relacionat entre si.

claredat major, un horitzó més ampli. I és des d’aquest

física,

emocional,

mental

i

• 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

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.

demana la perspectiva d’educere –fer sortir, desvetllar,
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• El reconeixement de la necessitat de respectar les etapes

Abans però, aprofundirem de manera particular en aquells

evolutives de la persona i els seus cicles vitals i

aspectes que considerem que són indispensables per fer camí

quotidians.

cap a un nou model de societat:

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

•

Procés d’Autoconeixement

•

Dimensió de Competències Emocionals

•

Dimensió de la Interioritat

arribi a l’excel·lència que té en potència i que està en procés

•

Perspectiva de Gènere

d’assolir. Aquesta actitud d’obertura propicia una cosmovisió

•

Valors Universals i de País

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

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.
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PRINCIPIS
PROCÉS D’AUTOCONEIXEMENT
Considerem que la societat del coneixement ha d’obrir-se a la

i

pràctica de l’autoconeixement, com a condició bàsica per

(autoestima, automotivació i autoconfiança), tolerància a la

transitar

impulsa

frustració, control de la impulsivitat, empatia, solidaritat,

l’autoconeixement com a procés de recerca personal. La

capacitat per a la construcció del propi benestar emocional,

introspecció s’entén com un dels mitjans, però no defineix tot

etc. Creiem que caldria desenvolupar aquestes competències

un procés d’autoconeixement, necessari per tal de definir la

en tota la població, començant per les famílies, en l’educació

vida mateixa i el seu sentit, que anhela desenvolupar-se a

formal, en la formació continuada, a les organitzacions, etc.

través del creixement personal de tota la societat. Una societat

Augmentar el benestar de la societat ha de ser l’objectiu

amb consciència interior i desig d’harmonia amb l’entorn en

prioritari en totes les organitzacions, i això implica el benestar

què viu i amb totes les seves relacions; que ajuda les persones a

emocional. Per això, creiem que cal impulsar iniciatives i

desvetllar i orientar els seus valors, fortaleses i capacitats, i que

organitzacions orientades al benestar emocional, que permetin

promou la responsabilitat personal i l’aprofundiment en les

passar d’un èmfasi en el nivell de vida a la qualitat de vida. Cal

relacions interpersonals. Un país que facilita que les capacitats i

fonamentar el benestar integral de la ciutadania sobre allò que

vocacions de les persones es posin al servei dels altres i de

han aportat les recerques científiques i posar a l’abast de la

causes que transcendeixin els interessos propis.

societat les contribucions de les ciències al benestar; i això

cap

a

un

nou

paradigma

que

inclouen

consciència

i

regulació

emocional,

autonomia

implica avaluar el benestar integral del país no solament amb
indicadors macroeconòmics, sinó també amb indicadors del

DIMENSIÓ COMPETÈNCIES EMOCIONALS

benestar emocional.

Les accions de les persones, de la política i de la societat en
general s’haurien d’orientar cap el benestar integral. Escau
distingir entre diversos tipus de benestar: material (econòmic,

DIMENSIÓ INTERIORITAT

tecnològic), físic (salut), social, professional i emocional. Les

En aquesta vida hi ha molt més del que veiem, sentim, pensem

competències emocionals no vénen donades, s’han d’aprendre,

o creiem, però generalment estem distrets i no ho percebem.
Una de les grans paradoxes de la nostra societat és que mai no
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havia tingut tantes coses i que mai no havia estat tan

El concepte d’espiritualitat demana un aclariment, ja que

insatisfeta. Ens cal tenir-ne menys, per tenir-nos més. Entenem

apareix en molts dels documents del Pla de valors. Sovint,

per interioritat aquella dimensió sense la qual l’ésser humà és

espiritualitat s´identifica amb religió. Des del Pla considerem

privat de la seva natura més pregona i específica. Si descuidem

que la dimensió espiritual és essencial i connatural en tot ésser

la interioritat, ens animalitzem –perquè ens deixem portar pels

humà i que es pot activar tant sense religió com amb religió.

instints sense contenció– o ens mecanitzem –i ens convertim en

L’espiritualitat és, en si mateixa, independent de les confessions

autòmats de l’acció, subordinats als ritmes mecànics. El conreu

religioses. Que les religions explorin el món espiritual per

de la interioritat permet la manifestació de dimensions més

coherència amb les seves creences no vol dir que s’hagin

fondes de la realitat. La interioritat obre una distància saludable

d’identificar

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

espiritualitat. N’és una demostració el fet que a diversos països

del consum compulsiu al gaudi seré i agraït de cada cosa.

europeus hi ha entusiastes promotors d’espiritualitat que són

Alhora, fomenta el respecte de l’alteritat, ja que, sense

ateus. A més, recerques científiques han cartografiat en el

interioritat, l’altre es confon amb les pròpies projeccions. Per

cervell les activitats de la intel·ligència espiritual i confirmen

tant, possibilita que l’altre sigui reconegut a fons, plenament, en

l’abast

el seu misteri irreductible, sense que el fagocitem o ens

argumentar que un estat laic no ha d’ocupar-se de la dimensió

l’apropiem. La interioritat promou el conreu de les qualitats

espiritual és reduir i fragmentar el desenvolupament de la

humanes perquè no busca el benefici propi, sinó la qualitat de

persona. En realitat, la dimensió espiritual implica el conreu de

la presència pròpia envers els altres; i ajuda a desenvolupar una

la interioritat, és a dir, aquella cosa sense la qual l’ésser humà és

societat oberta i respectuosa vers la diversitat de creences i

privat de la seva dimensió més pregona i específica.

de

fe

la

i

espiritualitat,

seva

i

menys

potencialitat.

encara

Entenem,

religió

doncs,

i

que

cosmovisions existents.
Vivim un temps privilegiat en el qual ens podem enriquir i
complementar amb el llegat que ens han deixat les tradicions

PERSPECTIVA DE GÈNERE

espirituals precedents, que tenim més a l’abast del que mai
abans no havien estat. Els grans reptes socials, polítics i
econòmics del nostre temps demanen, més que mai, aquesta
mirada interior que no es deixa arrossegar per les urgències
secundàries a força de descuidar l’essencial.

La coeducació és bàsica per superar les creences i els patrons
mentals sexistes, per procurar un desenvolupament equilibrat
igual per a nens i nenes. Però no n’hi ha prou, calen també uns
mitjans

de

comunicació

lliures

d’estereotips

sexistes,

de

prejudicis i discriminacions, de l’ús del cos com a objecte
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sexual, de publicitat, compra, venda o domini; desviacions que,

VALORS UNIVERSALS I DE PAÍS

òbviament, no haurien d’envair l’espai propi de la coeducació.
Una societat regida per una democràcia participativa i paritària

Hi ha valors que són considerats essencials o universals, perquè

en tots els organismes de presa de decisions, en què siguin

formen part de les millors actituds que la humanitat encarna,

visibles els diferents lideratges, es posi en valor el talent femení,

motiu pel qual són compartits per la immensa majoria de

i es reconegui la cultura i el saber de les dones i la identitat

pobles de la Terra. Es tracta de valors sense caducitat, sempre

femenina com a valor equivalent al de la identitat masculina.

admirats, independentment del temps i el país en què vivim,

Una societat que no discrimini les dones ni penalitzi la

com són l’amor, la bondat, la compassió, l’esforç, la humilitat, la

maternitat, que valori les competències femenines i els drets

bellesa, el coratge, la justícia, la pau, la saviesa, o el talent. Tots

dels homes i les dones a conciliar les seves vides privades i

aquest valors s’han de sentir, reconèixer, viure i desplegar, i per

laborals, respectant els seus cicles vitals; que respecti el dret de

això es vinculen estretament amb el procés d’autoconeixement.

les dones al seu propi cos i a l’elecció lliure de la maternitat.

Hem d’aprendre a integrar-los a les nostres vides, encarnar-los

Una societat en què homes i dones tinguin les mateixes

en les accions quotidianes i fer-los indicadors de sentit en tot

possibilitats de realitzar-se personalment, professionalment i

allò que emprenem, sigui personalment o col·lectivament.

espiritualment, i en què les responsabilitats, els drets i els
deures socials, polítics i domèstics estiguin compartits amb

Ara bé, a semblança de les persones, cada poble és únic, en els

igualtat, equitat, justícia, i en què ja no sigui possible

seus fonaments, els seus costums i les seves aspiracions. Al

l’explotació contra les dones. Una societat lliure de violència de

llarg de la seva història, el poble català ha viscut múltiples

gènere i de maltractaments a ningú; que posi en primer lloc la

experiències que han anat configurant la seva ànima, fins

creació i conservació de la vida, la cura dels dependents i

arribar al present, una gent pacífica, creativa, oberta, enèrgica i

l’educació dels nens i nenes com la millor manera de

disposada a fer grans esforços per mantenir la seva identitat, la

desenvolupar l’amor, la tendresa, la responsabilitat i la unicitat

d’una nació amb sentit d’història i de transcendència col·lectiva.

entre tots els éssers humans.

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
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tants segles ha estat per la sinergia de múltiples dinàmiques
(socials, culturals, religioses, econòmiques, etc.) que s’alimenten
d’una determinada concepció de la vida i una manera d’ésser
en el món, una concepció que s’ha manifestat de moltes
maneres. El lema “Érem, som i serem” ens encoratja a
reconèixer que una part del que ara som –potser més gran del
que creiem– és una 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 dins les llars o
pels artistes fidels al seu poble.
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, l’emprenedoria i la innovació,
i el seny. Cap d’aquests valors no és exclusivament català, i tots
es poden trobar en altres pobles o nacions. Allò que és
particular del poble català és la manera com es combinen i
s’encarnen, i com han estat capaços de configurar, amb una
continuïtat

extraordinària,

la

personalitat

catalana

contemporània.
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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, aspiracions i línies estratègiques
les Aspiracions

41

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.
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ELS ÀMBITS TEMÀTICS

la

realitat,

viscudes

i

aprofundides

de

manera

interdisciplinària.
El Pla de valors s’organitza en setze àmbits temàtics. De cada

•

Una educació arrelada en la cultura pròpia, oberta i

àmbit es presenten, tot seguit, la missió, les aspiracions i les

compromesa

línies estratègiques, i s’indica el nombre d’objectius que té cada

plurilingüe.

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,

amb

el

món,

que

promou

l’educació

Una educació holística, que integra la dimensió corporal i
artística, en les modalitats més adients per desenvolupar tot

on

es

pot

descarregar tota la documentació del Pla.

el potencial dels alumnes.
•

Una educació que potencia talents i destreses en l’ús dels
recursos digitals, tot desenvolupant uns hàbits sans i d’ús
responsable.

•

1. ÀMBIT D’EDUCACIÓ GENERAL

conscients del seu ésser i de la seva multidimensionalitat,

social
•

•

•

promou

la

responsabilitat

en

la

que

respecta

la

diferència

i

ensenya

a

viure

Una educació que potencia el sentit de pertinença i
responsabilitat envers el territori propi, el consum ètic, la
consciència ecològica i l’admiració i estima per la bellesa i

en el seu compromís social.

•

que

compromès amb l’ètica global.

expressada tant en la definició dels seus valors individuals com

Aspiracions

educació

cooperació, construcció i innovació, amb una consciència

Missió: promoure la construcció d’un paradigma educatiu
integral i sistèmic que impulsi una nova generació de persones

Una

generositat de la Terra.
•

Una educació que coneix i promou les relacions sistèmiques
entre tots els agents educatius; que implica les famílies i que

Una educació multidimensional, harmònica, constructiva i

col·labora i participa amb totes les entitats i institucions que

compromesa.

concerneix.

Un coneixement personal que fomenta el desenvolupament

•

Una educació que promou la recerca en tots els àmbits de

autònom, intuïtiu i creatiu, per tendir cap a la saviesa

l’ésser i del saber, que desenvolupa els valors i actituds del

corporal, mental, emocional i espiritual.

paradigma emergent, amb una visió del món íntegra i

Una educació que posa la persona en el centre de

interconnectada.

l’ensenyament i l’aprenentatge, amb disciplines arrelades a
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Línies Estratègiques

2. ÀMBIT D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA

1.

Desenvolupar les múltiples dimensions de l'alumne i la seva

L’educació artística té com a objectiu la formació i el conreu de

experiència; potenciant les seves capacitats inherents i el

la sensibilitat, de la creativitat i de la cultura artística a través

compromís amb la realitat.

d’uns aprenentatges i del desenvolupament d’uns continguts

2. Vincular els diferents entorns que conformen la xarxa

bàsics. Encara no som prou conscients dels beneficis que

educativa per a una educació sistèmica, multidimensional i

aporta l’educació artística per si mateixa, ni de la repercussió

transdisciplinar.

positiva que té en la creativitat, en la formació de la persona i

3. Promoure un aprenentatge competencial amb visió integral

en la qualitat de vida de la societat. Per això és necessària per

i sistèmica (ésser, conèixer, conviure i fer) i que respecti les

millorar qualitativament el nostre ensenyament i per fer una

etapes evolutives.

societat més creativa, lliure i responsable.

4. Formar els alumnes perquè tinguin criteri audiovisual, que
aprenguin el llenguatge de les “pantalles sanes" i a fer un ús

Missió: promoure una educació artística per a tothom, duta a

responsable de totes les eines tecnològiques.

terme per educadors amb una formació més completa, en què

5. Facilitar l'estructura i l'organització (temps, recursos i
espais) per fer possible una educació integral en tots els

l’art sigui concebut com un agent primordial i de qualitat en la
formació integral de les persones.

àmbits.
6. Desvetllar i practicar els valors amb coherència en totes les

Aspiracions

àrees d’aprenentatge, comunicació i servei mitjançant les
accions de pensar, sentir i fer.

•

Una societat que vetlla per una educació artística com a
eina de creixement personal, social i cultural amb l’objectiu
d’assolir una educació integral de totes les persones.

•

Una educació artística que fomenta l’experiència artística
des de la vivència, conreant la sensibilitat, la creativitat i la
cultura artístiques.

•

Una educació artística que respecta les etapes evolutives
personals i posa l’èmfasi en el procés creatiu de cada
persona.

•

Una estructura educativa que fomenta l’excel·lència artística
dels

seus

educadors

i

facilita

que

els

artistes

amb
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capacitació pedagògica aportin els seus coneixements i la
•

•

3. Promoure l’activitat artística com

seva tasca docent a les escoles d’educació general.

emprenedoria,

innovació,

Una societat que valora l’educació artística com a eina de

benestar social i salut.

a eina

de creació,

transformació,

cooperació

transformació i cohesió social, perquè l’art facilita l’educació

4. Facilitar les condicions necessàries per a l’expressió artística

en valors i la transmissió del coneixement del llegat artístic i

en el dia a dia, dins i fora l’aula, amb estructures i

cultural del país.

metodologies més idònies.

Una

societat

que

potencia

l’educació

artística

a

l’ensenyament general, a l’ensenyament especialitzat i a les
entitats culturals que fomenten l’educació en el lleure,
enfortint així els aprenentatges en totes les àrees de
l’ensenyament.
•

Una societat que fomenta la recerca científica amb relació
als beneficis que aporta l’educació artística en la millora de
l’aprenentatge en les altres àrees del coneixement.

•

Una societat que vetlla perquè, a través de l’educació
artística, els seus ciutadans assoleixin i desenvolupin criteris,
apreciïn la qualitat, i siguin partícips de les creacions i
manifestacions artístiques i en gaudeixin.

Línies Estratègiques
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.
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3. ÀMBIT D’EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA
La

universitat

és

una

institució

polièdrica

•
que

referent acadèmic i humà, i que transmeti l’afany i la passió

inclou,

principalment, la formació, la recerca i la difusió del saber. La
seva missió, o raó de ser, està vinculada amb la millora de la

per saber i conèixer.
•

protagonitzar la creació i transmissió de saber, en la seva

contribuint a la construcció d’una consciència col·lectiva.
•

seu paper de formació integral, a través del pensament crític i
ètic.

persones autònomes i ciutadans responsables.
•

Pensar una educació universitària centrada en l’estudiant,
que permeti acompanyar-lo per tal que desenvolupi el seu

Missió: aconseguir una universitat en la qual la creació i la
socials, que aposti per processos formatius que permetin el

Dissenyar uns estudis universitaris que representin una
autèntica forma de vida, científica, cultural i humanística.

•

transmissió del saber responguin eficaçment a les necessitats

Convertir l’educació universitària en una educació integral
de l’ésser, amb criteri ètic que permeti el desplegament de

dimensió de motor d’una societat en permanent transformació,
en la seva organització, processos i presa de decisions, i en el

Ser espai de construcció de coneixement i de transmissió
del saber a partir d’un compromís ètic amb la societat,

societat i de les persones en el sentit més profund del terme.
Les persones que en formen part són les que han de

Desenvolupar una tasca docent i investigadora que sigui un

potencial personal i professional, amb una implicació social.
•

Valorar i donar visibilitat a tots els agents de l’àmbit
universitari, implicant-hi el personal d’administració i serveis.

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.

Línies Estratègiques
1.

Desenvolupar una nova relació comunitat social - comunitat
universitària.

Aspiracions
•

Desenvolupar una nova relació entre la comunitat social i la

3. Apostar per la formació integral dels estudiants universitaris.

comunitat universitària amb uns principis ètics que permetin

4. Incentivar

construir una societat justa i equitativa, orientada al bé
comú.
•

2. Democratitzar i humanitzar la política universitària.

Convertir la universitat en una comunitat de vida, espai
d’ensenyament, aprenentatge i desenvolupament holístic.

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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4. ÀMBIT DE CULTURA

•

educació, ciència, economia, salut, medi ambient, mitjans de

La cultura és un element de cohesió, que aporta consciència a
la societat a la qual pertany. Cal una visió més tranversal de la
seva funció i del que significa. La cultura genera experiències

comunicació...
•

pau. És per això que cal desenvolupar una cultura d’un abast
més ample, que vagi més enllà de les disciplines artístiques, i
incentivar la creació a tots els nivells, com a eina de

nostre talent, amb una mirada universal.
•
•

socialització,

que

contribueixi

creador, que genera tot tipus d’oportunitats en el seu propi
•

coresponsabilitat.
•

cultura

transformació

que
i

és

una

veritable

socialització,

que

eina

d’educació,

contribueix

al

desenvolupament i al creixement personal i col·lectiu.
•

•

Una cultura que és un motor de canvi que fa possible

Línies Estratègiques
1.

Prendre consciència del valor de la cultura com a eina de
formació i transformació social.

experiències i vivències transformadores i que ens obre al

2. Socialitzar i fer més accessible la cultura.

món.

3. Promoure la cultura pròpia com a instrument d’identitat

Una cultura que reconeix la multidimensionalitat de les
persones i que les acompanya en el creixement, i que per
tant, també ho fa amb tota la societat.

•

Una cultura portadora de valors, pau, justícia, salut i
benestar.

Aspiracions
Una

Una cultura situada en el centre de les polítiques del govern,
com a pal de paller, que és vehicle de la transversalitat i la

al

desenvolupament i al creixement personal i col·lectiu.

•

Una cultura que és un motor econòmic i de potencial
sector i al nostre país.

Missió: avançar cap a una cultura que sigui una eina d’educació,
i

Una cultura que posa en valor experiències i processos a
favor de la cocreació i la participació.

coneixement, innovació i expressió personal i col·lectiva.

transformació

Una cultura que ens connecta al lloc on vivim, a la gent, al
paisatge, a les nostres tradicions, a la nostra identitat i al

vitals que ens transformen, canvien les persones i els pobles,
donen origen a oportunitats, i contribueixen al benestar i a la

Una cultura transversal que interactua braç a braç amb

Una cultura que és accessible per a tothom i que forma part
del nostre dia a dia.

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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5. ÀMBIT DE COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS

Aspiracions

La comunicació viu moments de canvi profund a la nostra

•

Una comunicació i unes xarxes socials que fomentin la

societat. Tenim nous mitjans i nous llenguatges que no tots

veracitat, la imparcialitat, la transparència, el respecte i la

comprenem ni entenem per igual, que hem d’acabar de

comunicació en positiu en tots els mitjans.

conèixer i integrar, especialment aquells que, per generació, es

•

cooperació i enforteixin la democràcia.

poden considerar immigrants digitals. I tenim nous actors, ja
que amb aquests nous mitjans la comunicació ha esdevingut,

Una web social i unes xarxes socials que fomentin la

•

Una nova comunicació basada en els valors i que faci servir
els mitjans de comunicació per difondre idees i projectes

avui dia, cosa de tots.

adreçats al bé comú.
Ens proposem treballar per una comunicació qualitativament
millor i orientada al bé comú, entesa com una eina i no com una
arma i que, lluny d’enfrontar-nos, sigui un instrument que ajudi
al creixement personal i la convivència social. Una comunicació
transparent, en què no s’amaguin les coses i en què no es
tergiversi

la

informació

per

qüestions

tàctiques.

Una

comunicació en què imperi el respecte i es pugui debatre sense
caure en la grolleria o l’agressivitat, tant si es tracta de l’esfera
pública com de la privada. Una comunicació veraç, centrada en
els fets més que no pas en el 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

Línies Estratègiques
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.

punts de vista per afavorir un debat ric i plural, que respecti les
diverses sensibilitats de la societat, i en què tots aprenguem a
treure el màxim partit de les noves tecnologies.

Missió:

guanyar

una

comunicació

transparent,

veraç,

respectuosa i positiva, que fomenti la convivència i el
creixement de les persones.
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6. ÀMBIT D’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT

•

Mitjançant la pràctica esportiva es posen en pràctica uns valors

societat convençuda

del potencial de

l’esport i

l’activitat física per viure els valors a totes les escales, des de

L’activitat física i l’esport reflecteixen els valors de les persones
que els practiquen i de la societat en què es desenvolupen.

Una

l’individu i la família, fins al país i el planeta.
•

Salut, educació, economia..., totes elles es poden alimentar
de les virtuts de l’activitat física i l’esport, que poden ajudar

determinats, que deixen de ser un concepte o un discurs per

a fer millors persones i una societat millor.

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.

Línies Estratègiques
1.

Contribuir amb l’esport i l’activitat física a l’educació i la
vivència dels valors.

Missió: promoure l’esport i l’activitat física com a instruments
per viure els valors i fomentar el benestar integral de les
persones.

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.

Aspiracions
•

4. Promoure

Una societat que considera l’esport i l’activitat física en el
sentit

més

ampli

possible,

més

enllà

dels

esports

convencionals i de la competició.
•

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.

Una societat que aspira a millorar la qualitat de l’activitat

6. Garantir l’accés a la pràctica de l’esport i l’activitat física a

física i l’esport en tots els àmbits, no solament perquè

totes les persones i els col·lectius socials i a tot el territori.

contribueixen a millorar la salut, sinó perquè són una eina
bàsica d’autoconeixement.
•

Una societat que creu en un esport i una activitat física de
caràcter universal, en què tothom en pugui gaudir arreu,
sigui on sigui.
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7. ÀMBIT DE SOSTENIBILITAT, PAISATGE I HÀBITAT
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

•

fòssils i d’emissions contaminants a l’atmosfera.
•

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

•

Un país endreçat, amb uns paisatges quotidians lliures de
banalitat i mediocritat, que conserven la identitat i reforcen
el sentiment de comunitat, la bellesa i la diversitat.

•

Un país amb un hàbitat i una mobilitat segurs, sostenibles i
saludables.

•

Un país que té totes les seves aigües pures, lliures de
contaminació.

•

personal per tal de poder impulsar aquesta transformació. Avui
ja només es pot considerar progrés veritable quan s’avança en

Un país que s’abasteix a si mateix amb aliments sans i
saludables.

biosfera i els límits planetaris. Si volen garantir un futur per a les
generacions futures, hem de fer canvis amb profunditat. Hem

Un país energèticament autosuficient, lliure de combustibles

Un país amb un consum responsable, que sap viure millor
consumint menys.

•

Un país lliure de residus, que assumeix la responsabilitat de

una direcció que beneficia simultàniament la societat i tota la

gestionar tots els que ha generat fins ara (per més perillosos

biosfera. El creixement material il·limitat no és possible –du al

que siguin).

gegantisme i l’autodestrucció–, però sí que ho és en l’àmbit

•

immaterial: el creixement personal i social que ens fa
veritablement humans.

Una societat que s’identifica i estima el seu patrimoni
natural, compromesa a conservar-lo íntegre.

•

Una societat que actua sempre pensant en el bé dels seus
néts.

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

Línies Estratègiques

per la vida, actuant amb prudència envers els cicles naturals, i

1. Prendre

amb responsabilitat i solidaritat envers les generacions futures.

totes

consciència

i

les

decisions

personals

i

socials

amb

responsabilitat

ecològica

i

actuar

amb

coherència.

Aspiracions
•

Un país lliure de deute ecològic.

2. Avançar

cap

a

un

model

energètic

autosuficient,

descentralitzat i ambientalment sostenible.
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3. Consolidar una nova cultura del 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.

8. ÀMBIT DE SALUT
Tenim l’oportunitat d’avançar cap a un model de salut més
humà i participatiu, que se centri en la persona per reorientar
l’actual enfocament del sistema sanitari, centrat en la malaltia, i
enfocar-lo cap a la salut, és a dir, cap als 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. La visió fragmentada i unidimensional de la
persona

ha

d’evolucionar

cap

a

una

visió

integral

i

multidimensional que promogui una integració millor dels
diferents enfocaments diagnòstics i terapèutics. La nova
política sanitària ha de tenir en compte la modificació de les
condicions socials i ambientals per garantir una vida digna i
saludable, i ha de propiciar que les persones puguin expressarse en plenitud i harmonia amb elles mateixes i amb el seu
entorn, tot promovent que la ciència s’apliqui amb consciència,
competència, professionalitat i amor. Així doncs, es tracta
d’inspirar una visió de la salut que sigui una manera de viure
autònoma, solidaria i joiosa.
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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Aspiracions
•

•

vital quan és sensible i coresponsable, i acull i integra els

Un país saludable i vital que considera que el fet de vetllar
per la salut és un dret; que fomenta una vida activa i
saludable

tot

afavorint

un

model

de

creixement

i

més vulnerables.
•

Un país responsable col·lectivament envers la protecció i la
promoció

de

la

salut

d’una

manera

transversal

e

intersectorial; amb empreses i organitzacions conscients de

•

•

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

en una societat més saludable.

empoderar-se i a fer-ne una gestió adequada; que afavoreixi

Una societat justa, solidària, coresponsable, que promou la

un model de creixement i desenvolupament personal

modificació de les condicions socials per tal que totes les

vinculat al valor de la salut, i fomentat en la promoció dels

persones tinguin una vida digna; que disposa d’eines i

valors

capacitats d’autogestió i autocura per als problemes bàsics

participació activa, autodeterminació i solidaritat.

següents:

autoconeixement,

responsabilitat,

2. Per un país que contempla la salut com un bé primari

Un sistema sanitari amb una visió integral, participatiu,

fonamental, que posa en valor una societat justa, solidària,

centrat en les persones, obert a la visió multidimensional del

coresponsable i compromesa en la salut, que garanteix el

pacient, a l’exercici d’una pràctica sanitària més integrada,

dret a l’assistència sanitària i el dret a la protecció de la salut

en què tots els agents implicats tenen el propòsit de situar

de

la persona i la seva salut en el centre de les seves accions.

responsable i sostenible del sistema sanitari. Els valors que

Unes polítiques intersectorials que incorporen la visió de

haurien d’inspirar aquesta línia estratègica són: justícia,

salut pública en totes les noves accions que promouen, per

solidaritat, coresponsabilitat, compromís i sostenibilitat.

tal d’afegir-hi salut, i aconseguir així una societat més activa
i saludable.
•

Línies Estratègiques

la importància del seu paper actiu en la salut dels ciutadans i

de salut i els reptes dels processos vitals.
•

Uns professionals i unes institucions que treballen amb
confiança, coresponsabilitat

desenvolupament personal basat en l’autoconeixement.
•

Una societat conscient que una comunitat esdevé sana i

Un àmbit de salut que aplica criteris de solidaritat i d’equitat
per tal de garantir l’atenció a les persones amb problemes
de salut i amb reptes vitals, i que dóna prioritat als més

manera

transversal

i

intersectorial,

així

com

l’ús

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

vulnerables.
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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.

9. ÀMBIT DE CIÈNCIA
L’escissió entre humanisme i ciència tendeix a augmentar. El
resultat d’aquesta escissió engendra una visió parcial de la
realitat, alenteix la transmissió i popularització de la ciència
occidental moderna i els valors que se’n deriven, i dificulta la
reflexió humanística sobre les finalitats a les quals convindria
orientar la recerca i l’aplicació dels resultats tecnològics. Per
això,

convé

reforçar

les

iniciatives

socials

orientades

a

augmentar la cultura científica, amb un esperit crític més
desenvolupat i avesades a la flexibilitat i la innovació.
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.

Aspiracions
•

Una societat en què la ciutadania té una forta cultura
científica i participa activament de la ciència, avesada a la
innovació, el desenvolupament i la tecnologia des de la
comprensió i el coneixement.

•

Una societat que es beneficia de l’equilibri just entre
l’escepticisme i la fascinació pel descobriment, en què
s’ensenya i es difon la ciència d’avantguarda a les escoles,
de manera que es desperti la passió i l’entusiasme pel
coneixement.
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•

Una societat en què la ciència gaudeix del suport dels

5. Potenciar el coneixement públic de la recerca que es fa a

mitjans massius de comunicació -que contribueixen que el

Catalunya, tant pel que fa a l’educació del públic com a la

coneixement científic sigui a l’abast de tothom-

potenciació econòmica, i establir ponts entre recerca,

i que

enforteix els vincles entre humanisme i ciència.
•

societat i sectors econòmics.

Una societat en què la ciència i els seus valors són una eina
integradora de col·lectius tradicionalment marginals i febles.

•

Una societat amb un bon coneixement de la recerca que es
fa al país i del seu impacte econòmic.

•

Una societat conscient del valor i que, per evolucionar,
aposta per una economia basada en el coneixement, en què
hi ha un fort vincle entre política i recerca.

Línies Estratègiques
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.
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10. ÀMBIT D’ECONOMIA

•

Uns nous indicadors per a l’economia i les empreses que
tenen en compte les magnituds no monetàries més

L’economia catalana necessita estabilitat i impuls. Es proposen

importants i amb els quals els polítics i els empresaris

nous paràmetres d’anàlisi relacionats amb les persones, que

prenen decisions correctes per a la felicitat i el benestar

donin més estabilitat al sistema que les magnituds emprades

generals.

fins ara, i es proposen canvis en el paradigma socioeconòmic

•

Un sistema fiscal amb uns impostos coherents amb els

que motivin la dinamització de tota la població. El recurs més

principis, lleugers, equitatius i neutres, que promouen la

important de Catalunya és la seva gent, educada, creativa i

igualtat i l’estat del benestar i que són pocs, senzills de

civilitzada; tindrem un país pròsper si la integrem tota en

calcular i de pagar, econòmics de recaptar i difícils de

l’activitat econòmica.

defraudar.
•

Una reforma del marc financer gràcies a la qual la massa

Missió: impulsar una economia més estable, dinàmica, ètica i

monetària a disposició de l’economia real és la justa,

sostenible, centrada en la dignitat i el benestar de les persones i

promovent la banca ètica i el crèdit mutu.

orientada al bé comú.

•

Una economia que estimula les arts, el turisme de qualitat,
l’agricultura

Aspiracions
•

Un país pròsper que integra tota la població en l’activitat
econòmica i facilita la contribució activa de totes les classes
socials i d’ambdós gèneres, amb igualtat d’oportunitats real
i universal.

•

Una societat en què totes les persones, sense excepció,
tenen un nivell d’ingressos suficient per a la seva autonomia

ecològica,

les

energies

renovables

i

la

relocalització industrial, i que utilitza racionalment els
recursos i els recicla.
•

Uns mercats efectius, justos, transparents i sense actors
dominants, ja siguin locals, internacionals o per Internet.

•

Una societat que reequilibra la seva demografia i reconeix el
valor de dones i homes en l’economia productiva i la
reproductiva.

i progrés econòmic.
•

Un estat del benestar sostenible i just que inclou la salut i les
pensions i elimina la pobresa i les desigualtats excessives.

•

Un consum responsable i sostenible, tant envers la pròpia
família i renda com envers el medi ambient i els recursos

Línies Estratègiques
1. Persones implicades en el projecte comú, autoresponsables,
autònomes i benestants.

naturals.
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2. Un model econòmic més dinàmic, estable, ètic, equitatiu,
eficient i sostenible.
3. Estructures socials, polítiques i administratives més eficaces,
transparents, modèliques i accessibles.

11. ÀMBIT D’ORGANITZACIONS - EMPRESA
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

desenvolupament

espais

d’aprenentatge,

professional,

i

també

socialització
són

i

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 produir un gran impacte, humanitzador o
deshumanitzador, sobre les persones que en formen part i
sobre la societat que les acull. Les propostes d’aquest àmbit
estableixen els principis bàsics que considerem que haurien de
configurar les organitzacions empresarials que vulguin estar en
sintonia amb els valors i tendències de la que hem anomenat
societat del nou paradigma.
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.
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Aspiracions
•

Línies Estratègiques

Unes organitzacions empresarials amb valors (igualtat

•

Model: promoure organitzacions empresarials amb sentit,

d’oportunitats, confiança, cooperació, participació, en clau

amb una missió orientada a crear valor social i econòmic de

de gènere, eficiència, transparència, voluntat de servei i de

manera compatible amb el bé comú, i amb unes activitats,

bé comú) que juguen un rol de lideratge en el procés de

productes i serveis, que hi siguin plenament coherents.

transició cap al nou paradigma.
•

1.

2. Gestió: promoure organitzacions empresarials saludables

Unes organitzacions empresarials que aprofiten la gran

que respectin la dignitat de les persones i fomentin el seu

oportunitat

desenvolupament

d’aquesta

crisi

per

impulsar

un

model

professional

i

humà,

que

siguin

organitzatiu amb menys contradiccions, més responsable,

respectuoses amb l’entorn i que retornin a la societat una

més sostenible i més humà.

part del valor que n’obtenen.

Unes organitzacions empresarials que, a més del benefici

3. Entorn: promoure més consciència i responsabilitat social

empresarial, tenen clar que el cor de l’organització ha de ser

per part de les forces de la demanda.

la persona, i que hi actuen en conseqüència.
•

Unes organitzacions empresarials sostenibles, que creen
valor social, econòmic i ambiental a través dels seus
productes i serveis, centrats en les persones i orientats al bé

ÀMBIT D’ORGANITZACIONS - ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA

comú.
•

•

Unes organitzacions empresarials saludables i respectuoses

Les administracions públiques ofereixen un serveis essencials

amb l’entorn que fomenten la dignitat de les persones i

en l’estat del benestar, són espais d’aprenentatge, socialització i

vetllen pel seu ple desenvolupament professional i humà.

desenvolupament professional, i també elements configuratius

Unes organitzacions empresarials que creen un entorn social

d’identitat i agents de transformació social. Malgrat les

conscient

disfuncions

i

responsable,

favorable

a

la

nova

cultura

i

empresarial, per tal configurar un mercat que demana

l’emergència

productes i serveis amb valors.

transformador,

desajustos
de

que

múltiples

especialment

encara

hi

iniciatives
vinculades

a

ha,

s’observa

amb

propòsit

l’avaluació

de

l’efectivitat, el lideratge conscient i la gestió per valors. La crisi
és

una

gran

oportunitat

per

impulsar

un

model

d’administracions públiques amb menys contradiccions, més
responsable, més sostenible i més humà.
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Missió: avançar vers una visió humanista i sistèmica de les

•

Unes administracions públiques que incorporen una visió

administracions públiques, per tal que aportin un valor veritable

sistèmica, que han transformat a fons el seu model

a la societat a través d’activitats centrades en les persones i

organitzatiu

orientades al bé comú. Per això, han de ser innovadores,

burocràtics

plenament sostenibles i han de tenir un lideratge responsable

eficiència i excel·lència.

que integri les dimensions ètica i emocional, i que ho faci en
clau

de

gènere,

i

que

promogui

el

•

desenvolupament

seus

conscient

Aspiracions

•

•

social,

prioritzen

l’honestedat

i

sostenibilitat.
•

Unes

administracions

sensibilitat

davant

de

públiques
la

que

vulnerabilitat,

incrementen
que

la

treballen

intensament per evitar la discriminació i l’exclusió social, que

col·laboradors,

que

i

la

cooperació,

professional

i

el

promouen

que

el

incentiven

desenvolupament

lideratge
la

personal

millora
i

les

Unes

administracions

públiques

interconnectades,

que

sinergies positives entre elles.
•

Unes administracions públiques que fomenten el diàleg
intersectorial amb l’empresa i el tercer sector, i que hi
aconsegueixen una col·laboració fluida, confiada i generosa

la

transparència i donen resposta als reptes ètics i de

d’innovació, flexibilitat,

i duplicitats, administren bé els recursos i desenvolupen

Unes administracions públiques que desenvolupen la seva
responsabilitat

els

dimensions territorials i sectorials, que eviten enfrontaments

de benestar integral de la societat, s’orienten al bé comú,
constructiva.

i

col·laboren lleialment i es reforcen efectivament en totes les

Unes administracions públiques que acullen les aspiracions
creen valor social i hi contribueixen de manera creativa i

normatius

la feina.

la societat i les incorporen a la seva acció de servei.
•

aspectes

competències emocionals i vetllen pel benestar personal en

Unes administracions públiques que posen la persona en el
tendències tangibles i intangibles de caràcter constructiu de

i augmentar-ne

els

Unes organitzacions que estimulen el potencial inherent,
dels

centre de tota consideració i sintonitzen amb els valors i les

reduir-ne

l’equitat de gènere, l’emprenedoria, el talent i la creativitat

professional i humà de tots els seus membres.

•

per

que fa possible una bona governança.
•

Unes administracions públiques que atreuen talent i en què
els serveis que ofereixin i les persones que en formen part
són reconeguts i valorats per tota la societat com una
aportació al desenvolupament democràtic del país.

s’esforcen per assolir la igualtat d’oportunitats, l’equitat de
gènere i l’assoliment d’altres canvis socials significatius.
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Línies Estratègiques
1.

tercer

Model: 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: 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: promoure més consciència i responsabilitat per
fomentar la col·laboració lleial entre les institucions, les
administracions públiques i la ciutadania.

sector

són

desenvolupament

espais
personal.

d’aprenentatge,
Són

socialització

estructures

i

dinàmiques,

impregnades i mogudes per valors, que cristal·litzen en cultures
organitzatives diverses, i que poden produir un gran impacte
humanitzador tant en les persones que en formen part com en
la societat a què serveixen, que les acull i les fa sorgir.
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

ÀMBIT D’ORGANITZACIONS - TERCER SECTOR

integral humanista, sistèmica i sostenible.

Les organitzacions del tercer sector (social, cultural, ambiental,
internacional...), han esdevingut el principal actor per anar
superant un sistema fonamentat en la concentració de la presa

Aspiracions
•

Un tercer sector atractiu i que canalitza la força associativa,

de decisions jerarquitzada i vinculada a minories. La seva raó de

que centra la seva activitat en la missió, els principis ètics i

ser ha estat i és impulsar canvis socials prenent com a referents

els valors.

els drets humans, amb visions locals i internacionals, per assolir

•

Un tercer sector al servei de les persones, responsable amb

una societat més humana, més lliure, més justa i més solidària.

l’entorn,

La força del tercer sector prové de la gent que es mobilitza

construcció d’un futur millor.

amb 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

les

noves

generacions,

i

compromès

en

la

Un tercer sector coherent i exemplar que fa autocrítica i
s’exigeix més proximitat i l’assoliment de resultats.

•

Un tercer sector amb una sòlida base social integrada en la
missió, que coopera en xarxa, supera personalismes, és

a les quals vol construir un futur millor. Les organitzacions del
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referent de participació democràtica i disposa de llibertat
per prendre decisions.
•

Un

tercer

sector

generador

de

consciència

i

de

responsabilitat social, amb capacitat d’incidència política,
que promou una governança basada en la coresponsabilitat
i la vocació de servei.
•

Un tercer sector amb equilibri col·laboratiu de voluntariat i
professionals.

•

Un tercer sector que genera oportunitats per a tothom i
transforma les realitats seguint les aspiracions del conjunt
de la societat.

•

Un tercer sector que fomenta models organitzatius que
posen la persona en el centre de tota consideració,
competent en la gestió i que exerceix un lideratge de

Línies Estratègiques
1.

Model: 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: 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: avançar en connectivitat, permeabilitat, cooperació i
pràctica democràtica, contribuint a generar consciència i
responsabilitat social, amb exemplaritat i transparència.

qualitat.
•

Un tercer sector que esdevé escola de ciutadania, que
fomenta el canvi en les persones per assolir una autèntica
transformació global.

•

Un tercer sector que supera plantejaments endògens i
facilita el diàleg cooperatiu entre el sector públic i el sector
privat, que comparteix coneixement, recursos i projectes, i
que en millora l’impacte i guanya legitimitat.
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12. ÀMBIT DE DIÀLEG 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, reconegui els propis errors, compleixi i
faci complir les lleis. A més, cal que les entitats i les persones
treballin en xarxa amb l’Administració per generar sinergies i
quer s’impliquin els entorns familiars i veïnals. Ens cal un diàleg
molt ample que assumeixi les diversitats i que, a la vegada,

•

Una societat que construeix diàleg amb totes les persones i
entitats.

•

Una societat en què l’atenció a situacions vulnerables es
basa en la relació de persona a persona.

•

Una societat que treballa els recursos d’atenció a les
persones d’una manera sistèmica i en xarxa.

•

Una societat que garanteix els drets socials tant en
moments de crisi com de bonança.

•

Una societat que assumeix que els drets socials són la base
de l’harmonia col·lectiva.

generi equitat entre totes les persones que viuen al país. Només
així podrem construir la societat que volem.
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

Línies Estratègiques
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.

país.

Aspiracions
•

Un país que sap que el diàleg és indispensable per saber
quina societat volem.

•

Una societat compromesa a aprendre la capacitat de diàleg
des de la diversitat.

•

Un país en què el diàleg parteix del bé comú i dels drets
humans.
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13. ÀMBIT DE COMERÇ
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 al client, a qui no veu com
un consumidor, sinó, per damunt de tot, com una persona. El

•

El comerç com a eina de control del consum. No cal
comprar tant; cal comprar bé.

•

El comerç com a principal promotor del producte de
proximitat.

•

El comerç com a potenciador de la creativitat de les
persones.

•

El comerç com a espai d’amabilitat.

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.

Línies 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.

2. Aconseguir
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.

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.

Aspiracions
•

El comerç, eix vertebrador de les ciutats.

•

El comerç com a lloc d’intercanvi d’idees i sentiments.

•

El comerç com a espai de convivència cara a cara.

•

El comerç com a eina de difusió d’un nou model econòmic.

•

El comerç com a espai educatiu per a un consum conscient.

•

El comerç com a element clau per recuperar la mesura

4. Fomentar un consum conscient i responsable, on les
persones són lliures a l’hora de consumir.

humana de la ciutat.
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14. ÀMBIT DE JUSTÍCIA
Partint de la convicció que el país creix quan les persones
creixen, imaginem un concepte de justícia des d’una visió

•

en risc d’exclusió social, i que aposta per la reinserció.
•

central. La societat espera de la justícia capacitat per resoldre

bones lleis i que n’assegura la bona aplicació.
•

d’una perspectiva ètica i de servei públic i que incorpori

anar més enllà i proposem un nou paradigma que porti els

models de gestió que permeten avaluar i millorar-ne el

ciutadans a actuar de manera coresponsable i compromesa

Missió: anar cap a una justícia més humana, eficaç, preventiva,
propera i sensible a les necessitats de les persones -en

rendiment.
•
•

vivència del valor de la justícia.
•

que

promou
personal

l’educació
als

centres

emocional

i

el

d’atenció

a

la

penitenciaris; que camina vers una cultura cívica en què el
valor de la justícia esdevé un compromís de tothom.

Línies Estratègiques
1.

Establir nous models de prevenció de la infracció i el

Una societat que promou l’assumpció de la responsabilitat

conflicte, i desenvolupar polítiques socials de prevenció

individual i col·lectiva de les persones davant el conflicte i

orientades al bé comú, que promoguin la responsabilitat

que dóna protagonisme a instruments de diàleg, consens,

compartida.

mediació i conciliació.
•

societat

infància, als centres educatius de justícia juvenil i als centres

Aspiracions
l’educació no formal un canvi de consciència sobre la

Una

desenvolupament

compartida.

Una societat que promou des de l’escola i els àmbits de

Una societat que potencia la formació dels operadors
jurídics des d’una perspectiva multidisciplinària i integral.

definitiva, més justa- i que prioritzi l’acord i la responsabilitat

•

Una societat que defineix amb claredat els valors, la missió,
els objectius i la cultura de l’administració de justícia, des

els conflictes de manera eficaç i eficient. No obstant això, volem

amb el valor de la justícia.

Una societat que disposa d’una administració de justícia àgil
i eficaç que garanteix la igualtat, que compta amb unes

necessàriament transversal en un procés de transformació cap
a una societat en què la qualitat humana esdevingui un element

Una societat que protegeix els col·lectius més vulnerables,

2. Millorar l’organització per tal de modernitzar i transformar

Una societat que fomenta una idea de justícia preventiva i

l’Administració de justícia amb la finalitat d’aconseguir un

restaurativa, orientada al bé comú i al servei de les

servei més eficaç i de més qualitat.

necessitats de les persones.
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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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15. ÀMBIT DE SEGURETAT

•

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

emergències.
•

responsabilitat

compartida.

Per

tal

de

fomentar

la

•

totes les persones.
•

Missió: promoure la seguretat des de l’autoresponsabilitat,
l’educació i el civisme, oferint la plena garantia en l’exercici dels

amb

•

la

seguretat

des

de

l’autoresponsabilitat,

•

correcta

•

Potenciar la seguretat dels col·lectius més vulnerables de la
societat (dones, infants), i de tots els pobles i ciutats de
Catalunya (barris, urbanitzacions, etc.).

•

Conscienciar que la llibertat i la seguretat són dues cares de
la mateixa moneda.

1.

Fomentar el sentit cívic i de coresponsabilitat de la

l’educació i el civisme.

ciutadania, vinculant la seguretat amb la llibertat i amb la

Augmentar la responsabilitat dels poders públics en la

responsabilitat.

prestació del serveis de seguretat i d’emergències.
•

una

Línies Estratègiques

Aspiracions
Promoure

els béns públics, emmarcades en

ponderació entre drets i deures.

drets fonamentals de les persones.

•

Reforçar els vincles comunitaris per tal d’afavorir conductes
més responsables i cíviques, respectuoses amb els altres i

participació que permetin la seva aportació a les polítiques
condicionament important de la qualitat de vida.

Desenvolupar polítiques de seguretat per tal de fer possible
la plena garantia de l’exercici dels drets fonamentals de

responsabilitat de la ciutadania és clau crear canals de
públiques. La seguretat comença per un mateix i és un

Millorar la seguretat en el món virtual i conscienciar sobre
l’ús responsable dels recursos que ofereix Internet.

bona educació cívica, en el sentit de pertinença a una
comunitat en la qual es tenen drets i deures, i en el sentit de

Optimitzar els recursos destinats a la seguretat i a les

2. Cercar la millora constant en la direcció, la gestió i la

Dissenyar polítiques públiques que afavoreixin la percepció

coordinació de la prestació del servei de seguretat i de les

de seguretat.

emergències.

Incrementar la confiança i el prestigi de la policia, per tal que
es doni més legitimitat a la seva tasca com a agents de

3. Dissenyar polítiques públiques que afavoreixen la percepció
de seguretat.

l’autoritat.
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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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16. ÀMBIT DE POLÍTICA

•

Un país en què les persones que accedeixen a la política han
interioritzat una autèntica vocació de servei, els principis del

La grandesa de la política es manifesta quan els actors polítics

bon govern i les competències necessàries per dur-lo a

evidencien que realment estan al servei de les persones i de la

terme.

societat i actuen, com un agent més, en la construcció d’un país

•

intern i que faciliten la rotació i la renovació.

capaç d’inspirar l’esperit cívic a la ciutadania i fomentar la seva
coresponsabilitat i interdependència en la vida comunitària, i

Un país en què els partits polítics funcionen amb pluralisme

•

Un país governat amb visió global i transversal amb la
finalitat d’assolir el benestar integral dels ciutadans.

quan es practica una governança inclusiva, transparent i oberta
a la societat, que desenvolupa la capacitat de participació
ciutadana. Per això, cal posar en marxa un procés de reforma
política que enforteixi els fonaments ètics i els valors en el
nostre sistema democràtic, que generi un perfil de polític
vocacional, competent i amb valors humans. Tot plegat posat al
servei de les persones, concebudes de manera integral, i
desenvolupat amb participació de tota la ciutadania.

Línies Estratègiques
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

Missió: promoure la renovació de la dinàmica política exercida

del bon govern i tinguin les competències necessàries per

per polítics amb vocació, valors i competència, capaços de

dur-ho a terme.

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.

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

Aspiracions
•

sostenible i perdurable.

Un país que ensenya i difon una manera de fer política
centrada en els valors.

•

Un país en què la política es fa per als ciutadans i amb els
ciutadans.
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17. ÀMBIT DE RECERCA APLICADA

Línies Estratègiques
1.

Promoure el seguiment sistemàtic de les principals

Missió: crear un espai de treball col·laboratiu de recerca

tendències i demandes actuals i de futur vinculades al

aplicada sobre els valors i les tendències de caràcter intangible

Pla de Valors.

i constructiu de la nostra societat.

Aspiracions
• Un país que promou el seguiment sistemàtic de les principals

tendències i demandes actuals i de futur vinculades al Pla de
Valors i que prioritza les recerques d’acord amb necessitats
socials i ambientals reals.
• Un país que incentiva la recerca aplicada amb metodologies

que facilitin la comprensió de les tendències constructives de
la nostra societat, i que s’orienta a ajudar a resoldre els

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.

conflictes emergents i previsibles.
• Unes organitzacions que usen les recerques realitzades amb

metodologies quantitatives per identificar àmbits i variables
que requereixen estudis qualitatius per ser degudament
coneguts.
• Uns poders públics que estimulen i acompanyen una política

de recerques multidisciplinàries en ciències humanes, socials
i ambientals per conèixer el que s’esdevé en un país en
ràpida transformació i amb interdependències cada vegada
més àmplies i complexes.
• Unes institucions, centres de recerca, fundacions i altres

entitats interessades en les recerques proposades que
col·laboren de manera franca, creativa i efectiva.
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ASPIRACIONS
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ASPIRACIONS
•

Una societat centrada en les persones i en la seva

litosfera, i s’esforça per actuar en coherència, tenint sempre

autorealització, que fomenta el benestar integral de la

present els drets de les generacions futures.

societat, promovent l’harmonia de totes les dimensions de

•

•

la persona i el bé comú.

es

Una societat que promou la construcció d’un paradigma

l’autoconeixement i l’autoresponsabilitat, en una visió global

educatiu

de la persona i en un sistema sanitari integratiu, equitatiu i

integral

i

sistèmic,

que

impulsa

una

nova

generació de persones conscients del seu ésser i la seva
multidimensionalitat, que promou una educació artística

•

•

un

dret

humà,

fonamentat

en

•

Una societat on la ciència ajuda a la formació d’una

per a tothom i impulsa una universitat que ofereix un

ciutadania amb esperit crític; que la considera una eina

desenvolupament

d’educació, transformació i socialització, amb fascinació pel

integral

de

la

persona,

amb

un

descobriment i avesada a la innovació.

Una societat que fa de la cultura una veritable eina

•

Una societat coresponsable, amb una economia orientada

d’educació, transformació i socialització, que contribueix al

al bé comú, estable, dinàmica, ètica i sostenible, que

desenvolupament i al creixement personal i col·lectiu, que

garanteix un diàleg obert des de la igualtat de relacions,

és un motor de canvi i que ens obre al món.

d’oportunitats i de mercat. Una societat que avança cap a

Una societat amb uns mitjans de comunicació guiats per la

l’equitat, el benestar integral i la dignitat de totes les

veracitat

persones.

i

el

respecte,

que

vol

una

comunicació

transparent, honesta i positiva.
•

considera

solidari.

pensament lliure i un saber holístic.
•

Una societat saludable i vital, en la qual vetllar per la salut

•

Un país amb unes organitzacions (empresarials, del tercer

Una societat que promou l’activitat física i l’esport com a

sector i de les administracions públiques) sostenibles, que

instruments per viure els valors i fomentar el benestar

creen valor econòmic, social i ambiental a través dels seus

integral de les persones.

productes i serveis, centrats en les persones i el bé comú;
de

que creen un entorn social conscient i responsable, per tal

a

de configurar un mercat que demana productes i serveis

l’atmosfera, amb una societat guiada per la consciència

amb valors; que cooperen entre sectors i comparteixen

ecològica que té present les conseqüències de tot el que

coneixements. Unes organitzacions amb visió sistèmica i

fem i la nostra interdependència amb la biosfera i la

humanista, que integren les dimensions ètica i emocional i

Un

país

combustibles

energèticament
fòssils

i

autosuficient,

d’emissions

lliure

contaminants
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el principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i

de Valors i que prioritza la recerca d’acord amb les

homes; que promouen el desenvolupament professional i

necessitats socials i ambientals reals.

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
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PROPERES FASES
el Pla d’Acció
el Pla de Comunicació
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EL PLA D’ACCIÓ
El conjunt d’aspiracions, línies estratègiques i objectius dels

A més, s’identificaran actuacions que es duguin a terme tant a

àmbits temàtics del Pla de valors són el fonament per dissenyar

Catalunya com a altres països en la línia del Pla, a la vegada que

i elaborar el seu Pla d’Acció.

es promouran complicitats i es fomentaran sinergies per
implementar

progressivament

les

aspiracions

que

s’hi

Les propostes del Pla d’acció són elaborades pels grups

plantegen. Al mateix temps, es farà un seguiment continuat de

bilaterals, amb la voluntat que, una vegada consensuades i

les tendències i dels moviments socials emergents en matèria

aprovades, puguin integrar-se en l’acció política del Govern de

de valors que sorgeixen a la societat.

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.
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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 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.
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ANNEX 2: COORDINADORS I COORDINADORES
ÀMBITS TEMÀTICS

COORDINACIÓ

CO-COORDINACIÓ

Educació General
Educació Artística

Francesc Torralba
Montserrat Morral

Berta Meneses

Educació Universitària
Cultura

Marta Burguet
Natxo Tarrés

Beatriu Daniel

Comunicació i Xarxes Socials
Activitat Física i Esport

Adam Martín
Ramon Alfonseda

Oriol Garangou

Sostenibilitat, Paisatge i Hàbitat
Salut

Josep M. Mallarach
Inma Nogués

Ciència
Economia

Sònia Fernández
Jordi Griera

Organitzacions: Empresa
Organitzacions: Administració pública

Idil·li Lizcano

Jordi Virgili
Josep Ramon Dueso

Organitzacions: Tercer Sector
Diàleg Social

Enric Canet

José Luis Montes
Salwa el Gharbi

Comerç
Justícia

Amadeu Barbany
Amand Calderó

Seguretat
Política

Joan Lluís Pérez Francesch
Xavier Guix

Recerca Aplicada

Maria Rosa Buxarrais

EIX TRANSVERSAL

COORDINACIÓ

Persona

Gemma Tellez

Procés d’Autoconeixement
Dimensió de Competències Emocionals

Xavier Guix
Rafel Bisquerra

Dimensió de la Interioritat
Perspectiva de Gènere

Xavier Melloni
Anna Mercadé

Valors Universals i de País

Josep M. Mallarach

CO-COORDINACIÓ

Mireia Cabero
Montserrat Castellà
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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
Comunicació i Xarxes Socials

David Escamilla
Ferran Ramon Cortés

Sostenibilitat, Paisatge i Hàbitat
Economia

Jordi Pigem
Raimon Samsó

Organitzacions: Empresa
Organitzacions: Administració pública

Daniel Ortiz

Organitzacions: Tercer Sector
EIX TRANSVERSAL
Valors Universals i de País

COORDINACIÓ
Mercè Conangla
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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 *

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
Salut Integrativa

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
Diàleg Social *

Negres
Negres Interns
Negres Externs

CONSULTORS I CONSULTORES
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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