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TEMA 1) VALORS I EDUCACIÓ> 
Lema del diàleg: ‘Un país creix quan les seves persones creixen.’ 

On som dins de l’evolució humana? El grup de treball reconeix que en la societat actual prevalen els anomenats VALORS 
MATERIALS. Quins serien els VALORS POST-MATERIALS d’uns individues, i per extensió, d’una societat evolucionada 
que té com a motivació per a superar-se aquests darrers VALORS en lloc dels VALORS MATERIALS? El grup passa a fer 
una llista d’ambdós tipus de VALORS afegint comentaris i/o exemples quan s’escau. 

!
VALORS MATERIALS VALORS POST-MATERIALS

Visió Individualista, separada, fragmentada. De 
totes maneres,  l’individu és el lloc on primer es 
creix a partir d’una auto-exigència d’evolucionar 
com a persona. Individu no s’ha de confondre amb 
individualisme. 

Visió Grupal, integrada i còsmica. Preval l’interès 
col•lectiu i solidari. 

Egoisme i esperit de lucre, possessió i de domini. Respecte per a un mateix, per a l’entorn, per a la 
societat i pel altri.

Desconeixement d’un mateix i Deixadesa en 
quant a no exigir-se a si mateix una conducte recta 
segons valors humanitaris. 

Auto-coneixement en les 4 Dimensions de l’esser 
humà (4D): físic – emocional - intel·lectual – 
espiritual (aquest darrer entès com a D de les 
aspiracions elevades, que seran o no seran 
transcendentals segons les creences particulars de 
cadascú). També auto-coneixement en els àmbits 
d’actuació de l’ésser: individual – social – global 
(3D). 
Lloc on formar l’individu en clau 4D x 3D és a 
l’escola, però l’adult també hauria de tenir un 
programa de formació humanista 4D x 3D 
continuada (a semblança del plans de formació 
professional continuada). Exemples: educació física 
i salut, educació emocional, meditar, ioga, activitats 
de solidaritat... Tot plegat és una crida a la Auto-
Exigència per a superar els estereotips de 
conductes de separació i insolidàries, i per a aplicar 
els valors humanitaris. 
L’auto-exigència implica el reconeixement de la part 
fosca que hom es té, i la valentia de sortir de la 
zona de confort que ens impedeix l’arriscar-nos a 
obrir-nos a l’esforç que la correcció d’aquestes 
conductes no desitjades demana. 

Confondre els nostres valors occidentals com els 
valors universals: Insensibilitat, Indiferència o 
Menyspreu envers Valors Culturals Diferents. 

Reconeixement, respecte i sensibilitat per la 
Diversitat de Valors Culturals de diferents 
orígens. 
Manca algun exemple, donat que el grup de treball 
no en va esmentar cap. !!



Hipocresia i Falsejament de Valors buidant-los de 
la seva vàlua, per tal d’utilitzar-los com justificació 
de valors materials agressius, com ara es fa sovint 
amb la competència ‘emprenedoria’ quan aquesta 
s’aplica des de la visió de competitivitat 
individualista.

Recuperar les Essències i Genuïnes Vàlues dels 
Valors, com ara la ‘emprenedoria’ entesa com a 
pro-activitat, com a esperit de iniciativa, com a 
determinació i compromís a escometre una tasca 
sense reparar en els esforços que comportarà i 
incloent-hi la solidaritat col·lectiva.  

Gestió de Temps on només premi la 
Productivitat, és a dir, només seguint criteris de 
resultats materials i de benefici.

Gestió de Temps Incloent Valors Humanitaris, 
això referit als àmbits de les 3D. Seria recomanable 
que la jornada individual inclogués espais pel 
compartir i per la solidaritat; també que l’horari 
laboral ajudés a conciliar aquesta gestió del temps 
inclosa la conciliació familiar.

Desinterès per la Diferència, Por per l’Inconegut i 
per la Incertesa.

Curiositat, Valentia i Coratge per la cosa diferent i 
per l’inconegut. No tenir por per provar noves 
maneres de fer. Una societat que accepta el fracàs 
com un dels factors de l’equació de l’èxit enlloc 
d’estigmatitzar-lo. Mecanismes que estimulin 
l’assaig – l’error – la correcció com el procés natural 
de consecució de l’èxit, és a dir, no inhibir la 
emprenedoria.

Incongruència entre el que es diu i el que es fa. Coherència entre el que es diu, el que es fa i els 
valors que un reclama tenir. Tenir eines eficaces de 
denuncia en els àmbits 3D quan els fets i els mots 
entren en conflicte. 

Conductes agressives i sense escrúpols que 
cerquen el Vèncer, el Dominar, i el Guanyar 
l’Adversari i les mesures coercitives emprades per 
tal d’assolir aquests objectius. Practica de 
denunciar sense provar el diàleg. 
El llenguatge agressiu, hipòcrita i buit de contingut 
de valors és sovint una tècnica d’aquestes 
conductes agressives.

La Gestió del Conflicte des dels valors de 
respecte, d’empatia, d’estima, la qual cosa implica 
un diàleg obert, franc i ample.  
Es veuen com a necessàr ies tècn iques 
d’aprenentatge de resolució de conflictes, com ara 
la intel·ligència emocional. També la observació 
dels ritmes de la natura ajuda a ensinistrar-se en el 
valor de paciència que cal per a resoldre molts 
conflictes: el contacta amb la natura com a font 
d’inspiració per a resoldre conflictes. 
Ten i r cu ra d ’empra r sempre , pe rò mo l t 
especialment en resoldre conflictes, un llenguatge 
pròxim, planer i directe. Sempre cercar espais de 
trobada.

Comunicació Violenta massa sovint utilitzada en 
tots els àmbits públics i en els mitjans de 
comunicació.

Comunicació d’acord amb els Nous Valors Post-
Materials i No-Violents practicats sobre tot, però 
no només, pels mitjans de comunicació i per les 
xarxes socials. Els professionals de la comunicació 
i els homes públics s’hi haurien de comprometre 
solemnement.

Diàleg Social Excloent de les Minories i només 
accessible als grups de pressió, és un diàleg social 
amb violència social subjacent. 

Diàleg Social inclusiu de les Minories, per tal que 
aquestes mai siguin excloses ni ignorades dels 
afers públics. El Procés Constituent ha de ser molt 
curós de ser inclusiu de minories.

Passar d’una Cultura del Tenir... ...a una Cultura de l’Ésser. Especial atenció al 
llenguatge i als missatges d’entreteniment 
audiovisual i publicitat.  

Arrogància de creure’s que hom posseeix la 
veritat. Cercar el protagonisme en l’aportació de 
nous valors tot ignorant les bones pràctiques ja 
existents.

La Humilitat de reconèixer que ja hi ha moltes 
bones pràctiques d’aplicació de valors post-
materials i que es pot aprendre molt d’elles. 
Col·laborar amb els col·lectius que ja les fan servir.



!
Finalment val esmentar que un dels participants del grup de treball  percep com un VALOR el pertànyer al PROCÉS 
CONSTITUENT, que hom es sent orgullós de pertànyer-hi i de compartir les vivències i reflexions amb els seus coneguts, 
així donant a conèixer les activitats i la il·lusió col·lectiva i compartida de fer una societat millor.  

També s’ha expressat el compromís de tot el grup de no quedar-se només en la enumeració de valors abstractes, ni de 
limitar-se només a una coherència abstracte i intel·lectual. Ans bé tot el contrari, és voluntat unànime del grup que es vol 
que aquesta coherència sigui activa i es porti a la cosa concreta. És per això que tots els membres del grup es 
comprometen a triar un aspecte de la ‘part fosca’ de cadascú i de treballar per a corregir-la. 

!

Valors Sexistes d’una societat immersa en valors 
patriarcals que divideixen els rols en masculins i 
femenins. Aquests rols estan definits implícita i/o 
explícitament en la educació, en els patrons 
emocionals, en els mitjans de comunicació i en les 
cotes de lideratge per gènere.

Promoure els Valors No-Sexistes presentant-los 
des de la igualtat de gènera i des de la 
complementarietat de les competències masculines 
i femenines, tant en els àmbits de la educació, com 
en els dels mitjans de comunicació i els de la vida 
pública. 
La dona no ha de renunciar al rol de lideratge, i 
l’home ha de reconciliar-se amb la seva part 
femenina (és a dir, sensible).  
L’home té el paper de lideratge massa interioritzat, 
la qual cosa pot comportar neguit i infelicitat.  
També es constata que els valors típics d’una 
societat patriarcal són molt més febles en les 
generacions més joves.  
La dona no ha de renunciar al lideratge. Es 
constata que el procés sobiranista està liderat per 
moltes dones.  
També es reflexiona sobre el fet de que hi ha més 
dones en aquest grup de treball (Valors i Educació) 
que en els altres grups de treball. Aquests altres 
grups de treball tracten de les causes de la crisi i de 
l’economia i de les finances, temes tots ells més 
típics de rol masculí. Es comenta que si a l’hora de 
triar els grups, s’han repetit els rols clàssics home –
dona.

Els Valors Tangibles són els valors que es poden 
palpar, és a dir, són valors materials. És llei de vida 
que tot el que és material acaba envellint i morint. 
Això mateix passa amb tots els valors materials, 
que acaben caient en decadència.

Els Valors Intangibles són els valors elevats 
abstractes que guien i inspiren les nostres accions 
més altruistes. És l’egoisme intel·ligent, si és vol, 
perquè el sacrifici personal que comporta una acció 
altruista és font de joia i de satisfacció personal. Els 
valors intangibles mai envelleixen, car ajuden a 
sentir-te sempre amb l’esperit jove. Son font 
d’alegria i d’il·lusió.

Models Organitzatius Jerarquitzats amb poc 
debat intern on les decisions es prenen 
verticalment, i on es cerca la delegació de poder i 
de sobirania del poble a una minoria dirigent 
allunyada dels ciutadans.

Models Organitzatius Participatius, que 
reflecteixin els valors post-materials i que incorporin 
les poderoses eines de internet per a acostar els 
processos de decisions als ciutadans.

Societats Despersonalitzades sense valors 
humanistes, de gustos i costums homogeneïtzats i 
estandarditzats, i abocades al Consumisme 
Anònim.

Lligam entre Valor i Mite. Cada societat té els seus 
mites, que poden derivar de símbols i/o persones 
extraordinàries que en un moment donat de la 
història del seu poble varen donar la seva 
empremta al pensament i a la forma de sentir que 
uneix al col·lectiu, bé sia per les gestes de llurs 
vides, bé sia per llurs treballs i/o obres.  
En aquest sentit Catalunya no és menys que cap 
altres nació. Es proposa que el mite català podria 
haver estat llaurat per personatges de la talla de 
Ramón Llull, Eixamenis, de l’Abad Oliva i l’entorn 
de Montserrat, de M.J.Verdaguer i de Gaudí, o per 
la càbala de la comunitat jueu-catalana medieval. 
No es debat aquest respecte.


