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EL CLUB DE ROMA

Desde que el Grupo Catalán del Capítulo Español del Club de Roma
inició la publicación anual de sus debates, se ha venido recordando
que el Club de Roma es una asociación de personalidades de muy
diversa procedencia, pero unidas alrededor de la voluntad de trabajar
a favor del desarrollo humano. Esta voluntad fue el motivo que movió
a su creación en la romana Academia Lincei y ha seguido siendo el
alma de la asociación desde que fue creada en 1968 por Aurelio Peccei
en la Ciudad Eterna. Se constituyó, así, como un centro de debates y
pensamiento sobre los problemas globales de la Humanidad. Ya que
en sus objetivos estaba y está ser un centro de iniciativas y análisis
para conocer mejor cómo encarar los retos que se viven en el mundo
moderno y las capacidades que se tienen para configurar la calidad
humana para todos los pobladores del Planeta Azul.

De esta forma y desde aquel momento fundacional, ha participado,
o ha sido el promotor con sus Informes, en las múltiples controversias
que atañen al desarrollo humano. A la vez que ha visto cómo su
metodología –global, holística, multidisciplinar y a largo plazo– se
ha ido asumiendo por la opinión pública y por numerosas instituciones
para el análisis de los problemas complejos que atañen al género
humano y a sus relaciones con la Naturaleza. Hasta el extremo de
verse aplicadas de manera natural en innumerables procesos, tanto
públicos como privados.

En el Club de Roma se integran, así, poco más de un centenar de
personas, a las que une una especial manera de enfocar las más
variadas disciplinas. Y que participan, de una forma libre y nada
estructurada, en los debates que el Club estimula. Esta no
organización, no emite informes propios, pero sí promueve que
especialistas, científicos y figuras relevantes le remitan informes
sobre los más variados temas. A los cuales les sugiere, antes de su
elaboración, que en los mismos se analicen los temas con esa visión
multidisciplinar aludida, con una perspectiva que mire más allá de
las urgencias inmediatas y sin olvidar las múltiples interdependencias
que inciden en cada asunto. Y que propongan apuntes para su
solución, pues no solo se trata de describir la problemática mundial
o local, sino también el estimular la resolútica, en la que se integrarían
las soluciones que se vean como plausibles.

El Club de Roma, con una fe indeclinable en las capacidades de las
personas para ser dueños de sus destinos y con una no menor
confianza en que los avances científico-técnicos se apliquen a favor
de todos, fue uno de los primeros en preocuparse por las relaciones
de la Humanidad con la Naturaleza y en propugnar un uso prudente
de los recursos a disposición de todos y que hay que preservar para
las generaciones futuras. Por ello y más allá del Informe que le puso
en el primer plano de la actualidad y que se convirtió en una de las
referencias por las que se le conoce (Los límites del crecimiento.
1972) ha abordado temas relacionados con la educación, la eficiencia
energética, la pobreza, el futuro del trabajo, la integración de las
personas discapacitadas, la gobernabilidad y el impacto del cambio
tecnológico. Asumiendo, en todos ellos, su lema de pensar
globalmente para actuar localmente, como forma mejor para construir
la calidad humana de la que hablase su fundador. Y que hay que
hacerla realidad a través de la solidaridad y el compromiso personal
y colectivo con la gestión del futuro que tienen todos los miembros
de la familia humana.
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PRESENTACIÓ

El Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” acull, des de fa tot
just dos anys, la seu del Club de Roma a Barcelona. Han estat,
sens dubte, mesos marcats per una col·laboració intensa i fruc-
tífera que ha enriquit ambdues entitats. Però aquesta constata-
ció queda curta davant la certesa que el treball conjunt ha
contribuït a generar valor a  partir de la reflexió intel·lectual, el
debat d’idees i la transferència de coneixement. 

Volem posar-hi èmfasi perquè aquesta és precisament la raó de
ser de l’aliança natural entre l’Obra Social i el Club de Roma:
contribuir al progrés del nostre entorn a través de projectes que
estimulin l’avenç econòmic i social amb els valors de la justícia,
la igualtat, la solidaritat i la integritat com a punts cardinals. 

Les deu ponències impulsades pel Grup Català del Capítol
Espanyol del Club de Roma durant el curs 2013-2014 són la
prova més palpable d’aquesta contribució, amb els valors i la
família com a grans eixos vertebradors. Al seu voltant hi orbi-
ten conceptes tan ineludibles com els de democràcia, con-
fiança o filantropia. També les reflexions al voltant de l’educa-
ció hi han tingut un paper preponderant. 

De ben segur, convindran amb mi en la necessitat de promou-
re aquest tipus de debats. En qualsevol context i moment
històric, però especialment en la conjuntura actual. Endinsar-se
en aquest recull de ponències només farà que corroborar-ne la
seva utilitat, alhora d’aportar una mica de llum sobre els grans
reptes socials de la nostra època.



I no se m’acut millor punt de trobada en aquest sentit que el
Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”, un espai de reflexió
i pensament que es va inaugurar a finals de 2012 amb l’objec-
tiu d’esdevenir un referent intel·lectual per al món acadèmic i
professional. El fet d’acollir la seu del Club de Roma a Bar -
celona al Palau Macaya i la conseqüent col·laboració amb
l’Obra Social ens permet ratificar que anem per bon camí. 

JAUME LANASPA

Patró de la Fundació Bancària ”la Caixa”

President de l’Oficina a Barcelona del Club de Roma



VALORES DEL MAÑANA Y FAMILIAS PARA SIEMPRE

Un año más el Grupo Catalán del Capítulo Español del Club de
Roma se ha prestado a reunir en una publicación las ponencias
de los ciclos de debates innovadores y a la vez totalmente inte-
grados en las preocupaciones del Club por el desarrollo huma-
no. En las diversas sesiones que los han ido conformando se
han podido escuchar ideas y propuestas de unos ponentes
que se han prestado a colaborar con los programas del Grupo
Catalán. Y lo han hecho con el espíritu de no quedarse en lo
más inmediato, no ver los temas solo desde la óptica sectorial
y no arredrarse ante lo que significa la creciente globalización
para cualquier asunto o problema.

Los dos ciclos aludidos, y que en las páginas que siguen se
exponen a través de las ponencias pronunciadas, se han dedi-
cado a La crisis de valores y la regeneración social y La familia
en la sociedad actual. Y en ellos se ha podido contrastar las
múltiples incertidumbres que se viven, por tanto, sobre la emer -
gencia de nuevos valores y el deterioro de otros anteriores, así
como el papel que van a jugar las familias en un mundo cre-
ciente urbanizado y donde las nuevas maneras de estar en los
tejidos productivos conducen a familias cada vez más nuclea-
res y más variadas y con preocupaciones tan diversas como
empiezan a ser sus configuraciones y tratamientos jurídicos de
sus marcos de amparo regulatorio.

Al hilo del primero se han escuchado consideraciones sobre la
confianza social, el papel de los líderes, la necesidad de auten-
ticidad y regeneración y la calidad democrática que a veces se



reclaman. Sin olvidarse que ya también se articulan procesos en
pos de cómo afianzar impactos sociales sostenibles. En todas
ellas late la preocupación de cuáles serán los nuevos valores de
las sociedades interactivas y en los que los riesgos de fractura
social o los dilemas asociados a los avances científicos en rela-
ción con la vida humana están reclamando tomas de postura y
actitudes que no se planteaban en épocas anteriores.

Algo similar cabría decir del ciclo dedicado a la familia, pues
ésta se está viendo sacudida por nuevos modelos sociales que
impiden que siga tratando de funcionar como lo hacía en con-
textos anteriores. La familia seguirá siendo el principal ámbito
para la socialización, el aprendizaje y la solidaridad personal y
colectiva. Y lo seguirá siendo incluso también en la medida que
aparecen nuevos modelos familiares y cada uno se ve condi-
cionado por los diferentes condicionantes legales en los que
tienen que desenvolverse.

En ambos ciclos, tanto los organizadores como los ponentes,
han buscado hacer aportaciones a debates sociales que están
hoy día en la opinión pública y en las preocupaciones e inquie-
tudes de la ciudadanía. Sin tratar de querer mostrarse como
soluciones más adecuadas, o imbuidas de superioridades mo -
rales o racionales que nadie pretende. Quieren ser, eso sí, pun-
tos de vista a sumar a esos debates y en los que también con-
viene recordar las preguntas y respuestas de los asistentes a
los mismos para completar un conjunto de sugerencias que
quieren responder a las múltiples incertidumbres que se viven.

Con ello todos los participantes han intervenido en unos proce-
sos característicos del Club de Roma. Y que en su afán por tra-
bajar en favor del desarrollo humano está tratando que en todos



sus debates se intuya la búsqueda de ese nuevo paradigma
social, económico, medioambiental y convivencial con el que se
quiere construir el futuro. Las temáticas elegidas están, por
tanto, dentro del interés por no dejar atrás ningún tema, ni olvi-
darse de las múltiples interdependencias que existen entre
ellos. Y más cuando las maneras de las civilizaciones industria-
les anteriores se ven puestas en entredicho a diario. Sin que se
tengan certezas sobre cuáles serán los valores del futuro y las
pautas familiares que se generalicen en las nuevas sociedades
que llegan al compás de la interactividad y volatilidad social.

A la vez se pretende, además, difundir también otras maneras
de enfocar estas preocupaciones sociales y estos desconcier-
tos ante tanta paradoja y fragilidad sobre cómo serán las cer-
tezas y maneras de convivir que configuran la vida en comuni-
dad del mañana. Las preguntas y cuestiones que ese mañana
plantea no se limitan sólo a las incertidumbres sobre los nue-
vos modelos productivos o las nuevas formas de participación
política. Atañen también a la vivencias de cada persona y las
maneras en cómo organiza sus entornos domésticos y afecti-
vos y cómo quiere transmitirlos a las generaciones que llegan.

Solo resta añadir el agradecimiento a los miembros del Grupo
Catalán por su tesón y continuidad y también a la Obra Social
“la Caixa” y al Palau Macaya por su hospitalidad para que
estos debates resulten tan acogedores como estimulantes. Y
que aspiran a tener la continuidad de nuevos ciclos para tratar
de entender las formas en que se vivirá el mañana.

JOSÉ MANUEL MORÁN

Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma
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QUÈ PODEM FER AMB ELS VALORS DE LA NOSTRA
SOCIETAT?

Antonio Argandoña Rámiz
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la

Universitat de Barcelona
Professor Emèrit d’Economia

Titular de la Càtedra “la Caixa” de Responsabilitat 
Social de l’Empresa i Govern Corporatiu-IESE

Barcelona, 30 d’octubre de 2013

Bon dia. Dono les gràcies al Club de Roma per la invitació
a participar en aquest cicle de conferències. La pregunta
que em varen proposar com a títol d’aquesta sessió és:
què podem fer amb els valors de la nostra societat? La
resposta està implícita a la mateixa pregunta: no ens agra-
den els valors morals de la nostra societat, per això ens
sentim incòmodes amb ells i ens preguntem com podem
canviar-los. I la crisi financera i econòmica que patim és
una bona mostra d’aquest desconcert.

Perquè estem en una crisi econòmica, que també ho és
social, política... i ètica, de valors. Una crisi les implica-
cions socials i humanes de la qual coneixem molt bé: atur
massiu, desigualtat creixent, trencament de les expectati-
ves de moltes persones i, abans que res, una gran incer-
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tesa sobre com serà el futur. Sabem que serà diferent, i
tenim por que, per als nostres fills i néts, serà pitjor. Però
no sabem com serà i això causa una gran part del males-
tar que ens deprimeix.

Estem en una crisi que va des de les conductes de les per-
sones fins a la fallada del sistema econòmic i que passa
per errors en la direcció i la gestió de moltes organitza-
cions: bancs i altres institucions financeres, governs, regu-
ladors i supervisors... Ha estat una crisi de proporcions
immenses.

I ha estat també una crisi ètica, una crisi de valors. Al prin-
cipi, no ens n’adonàvem, perquè pensàvem que les cau-
ses eren tècniques, però veiem cada cop més clar que una
crisi d’aquestes proporcions ha de ser també una gran
fallada dels valors d’una societat.

Això s’ha produït, en primer lloc a nivell personal. N’hi ha
prou amb observar com, en els anys previs a la crisi finan-
cera, quantes persones es varen deixar dur per la cobdí-
cia, amb una llista de fraus, estafes, manca de temprança
i d’autocontrol... perquè la gent volia més, tenia l’oportuni-
tat de tenir més i no estava disposada a deixar passar
aquesta oportunitat. També vàrem veure molts casos de
covardia davant de decisions difícils, de complicitat amb
els poderosos, d’enveja, de prepotència... i això a molts
nivells de la societat. I casos d’injustícia, d’imprudència
–s’assumien uns riscos que no tenien cap justificació-,
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d’eufòria cega... I remuneracions molt elevades de direc-
tius i analistes que varen conduir a incentius perversos que
han acabat en les situacions d’injustícia i imprudència que
he assenyalat abans.

I tot això va dur a casos de manca de sentit de responsa-
bilitat personal, que em recordaven els judicis de
Nuremberg, en acabar la Segona Guerra Mundial, quan els
jutges varen tenir que recordar als inculpats que l’obe-
diència al superior no podia suprimir la responsabilitat per-
sonal per decisions incorrectes. I això s’ha tornat a repetir
a la crisi recent. I acabaré aquesta llista de fallades ètiques
de la nostra societat recordant la mediocritat i la manca de
professionalitat de tants directius i empleats, que hi ha al
darrere de les fallides de moltes entitats. Tot això no és
obstacle per a què puguem apreciar molts valors positius
a la nostra societat: solidaritat, esperit de servei, fortalesa
a les famílies... Però també hi ha moltes coses que ens
obliguen a reflexionar.

Per exemple, crida l’atenció l’individualisme radical que
tenen molts dels nostres contemporanis i nosaltres matei-
xos. En el fons, volem que la nostra vida respongui a les
nostres preferències, sense haver de donar explicacions a
ningú sobre el què fem, almenys en l’àmbit personal i
íntim. Posem, per exemple, molt d’èmfasi en els nostres
drets, que, sobretot en els anys previs a la crisi, es mani-
festaven en nombroses reivindicacions, exigides amb
poques matisacions i amb un sentit d’urgència que crida-
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va l’atenció. I aquest individualisme és important, com a
configurador de la societat en la que vivim.

Un segon valor –negatiu– en el que vull fixar-me és el que
podríem anomenar l’utilitarisme social. Està connectat
amb l’individualisme, perquè pretén organitzar la nostra
vida privada d’acord amb les nostres preferències, com he
dit abans, però, al mateix temps, reconeix que la satisfac-
ció d’aquestes preferències no és possible sense la
col·laboració de la societat. I aquí trobem la dimensió uti-
litària: volem que “algú” resolgui els problemes importants
de la nostra vida, la solució dels qual és condició necessà-
ria per a l’autonomia privada que desitgem. Volem que
aquest “algú” –la societat, l’Estat, el sistema econòmic,
l’empresa, la banca...– ens proporcioni un lloc de treball
amb un salari decent; una pensió suficient; protecció
social adequada per a situacions de dificultat, com l’atur;
un sistema de salut eficient, modern i generalista; educa-
ció gratuïta o barata per a tothom... Nosaltres no volem
assumir la responsabilitat d’atendre personalment aques-
tes necessitats, amb el consegüent risc; per això dema-
nem que ens ho donin, com un dret.

El tercer component d’aquests valors de la nostra societat
en el que vull fixar-me és el que podríem anomenar l’emo-
tivisme ètic. És causat per quelcom que he dit abans: les
nostres decisions es basen en les nostres preferències
personals, que avaluem amb els nostres sentiments i emo-
cions. Les preguntes rellevants per a moltes persones,
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davant de qualsevol situació, són: com em trobo..., això
m’agrada..., em sento bé...? Les emocions ocupen, a
vegades, el paper dominant en les decisions davant de la
raó. Sobretot, les nostres valoracions ètiques no són racio-
nals, sinó emocionals: això em sembla bo, diem, i allò em
sembla dolent... Fruit de tot això és l’autenticitat com a
valor moral: si sóc autèntic, llavors sóc bo, em mereixo ser
acceptat, perquè sóc així, m’expresso així, fins i tot quan
faig coses mal fetes.

Però quan la nostra reacció davant de les qüestions
morals és sentimental, correm el risc de manca de co -
herència i de racionalitat a la nostra conducta. I una con-
seqüència d’això és la dilució de la responsabilitat perso-
nal: declarem que ens sentim responsables de tot, però
després argumentem que no podem ser responsables de
tot, de manera que, al final, no som responsables de res:
la culpa és de l’ambient, de la societat, del sistema... Per
exemple, tots tenim actuacions contràries a la cura del
medi ambient, i això ens preocupa, però el que podem fer
per a evitar-ho és insignificant, llevat de queixar-nos, de
manera que finalment renunciem a la nostra responsabili-
tat per aquest motiu.

El que acabo de dir, i molts altres arguments, assenyalen
els canvis que ha experimentat la nostra societat en els
últims anys, sobretot a partir dels seixanta i setanta del
segle passat. Canvis a la política, per exemple, perquè,
cada vegada més, l’ètica resta relegada a la vida privada;
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els valors morals no són presents a moltes actuacions
públiques, la qual cosa ens irrita, però després ens resis-
tim a reconèixer el paper de l’ètica a la política: primer, de
l’ètica personal, perquè la política la fan –la fem– les per-
sones; i després, al sistema, perquè la democràcia neces-
sita un marc ètic per a mantenir-se i créixer. Al final, l’ètica
a la política s’expressa en lleis, reglaments i jutges, que, a
més, poden canviar segons les preferències dels votants:
la moral passa a ser relativa.

I, ja que parlem de la societat, aquesta es basa, des del
segle XVII, en un pacte entre ciutadans. Però si aquests es
mouen per les seves preferències, és molt difícil trobar un bé
comú capaç de fer-los actuar de forma conjunta. Vivim en
societat per a que la societat protegeixi els nostres interes-
sos personals. Els drets, tant els drets humans bàsics com
els interessos parcials, convertits en drets exigits davant
dels altres, no es basen en un dret natural, sinó en equilibris
d’interessos que la llei reconeix. La legislació es converteix
així en norma de moralitat i, com és canviant, la moral també
ho és: l’ètica és relativa, perquè la manera d’entendre-la
d’una persona no té perquè coincidir amb la d’una altra. Per
això, el discurs polític evita entrar en arguments morals, més
enllà d’invocar una ètica indeterminada davant, per exem-
ple, del problema de la corrupció: un problema de caràcter
moral que, al final, es deixa en mans de la llei.

I l’ordre social es construeix, no sobre béns comuns com-
partits, sinó sobre procediments consensuats per tal d’e-
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vitar el conflicte. Això suposa –ha suposat- la fi de les ide-
ologies tradicionals, del que podríem anomenar les utopies
capaces de moure una societat. Permetin-me que posi un
exemple: quina era la utopia d’Europa un cop acabada la
segona guerra mundial? La recuperació de la pau, la
reconstrucció del continent i l’obertura de noves oportuni-
tats per a la vida social: una vivenda digna, llocs de treball
per a tots, els mitjans de vida necessaris... Als anys sei-
xanta, la societat europea buscava un estat del benestar
accessible a tothom: sanitat, educació, pensions, treball..:
la utopia havia canviat, però encara hi havia un objectiu
més o menys compartit. Als anys vuitanta és l’hora
d’Europa com una unitat, per tal d’acabar amb els conflic-
tes i millorar el nivell de vida: aquesta és la nova utopia. A
la dècada dels noranta això es concreta en la moneda
única...

I a la dècada del 2000? Em costa trobar un objectiu social
compartit per, com a mínim, una majoria relativa de ciuta-
dans europeus, espanyols o catalans... El que trobem ara
són molts interessos parcials, però no una tasca comuna
a nivell supranacional o nacional. Fins i tot la nostra soli-
daritat té molt de separació, d’identitat pròpia, no de tasca
compartida. El resultat és que no ens és fàcil posar-nos
d’acord sobre com resoldre els nostres problemes col·lec-
tius.

Tot això es reflecteix també a l’economia. Perquè els eco-
nomistes ens hem esforçat durant dècades a demostrar
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que l’ètica no té un lloc a l’economia: seria una imposició
exterior, quelcom que atemptaria contra l’eficàcia, la racio-
nalitat econòmica i la llibertat. És suficient amb un mercat
lliure i una llei que impedeixi les conductes antisocials per
a què tots sortim guanyant –o encara millor, per a què el
col·lectiu guanyi–, encara que el repartiment de costos i
beneficis entre els ciutadans sigui molt desigual. La socie-
tat no necessita ciutadans honrats per a funcionar: la llei i
els procediments democràtics són suficients.

Però, és alarmant aquesta pèrdua d’ètica a les nostres
societats avançades? Sí, perquè la confusió ha arribat
també al camp de l’ètica. Quan avui tractem de valorar una
decisió o una acció, el primer que ens passa pel cap és, en
l’àmbit personal, la resposta emotiva abans esmentada:
això m’agrada, em sembla bé...? I, en l’àmbit extern, els
resultats: quant guanyo o perdo amb aquesta decisió? O,
a nivell social, quins són els costos i els beneficis d’a-
questa política? L’ètica és ara –ja ho he dit– emotivista,
individualista i utilitarista.

I, és clar, relativista. Perquè ens diuen que hi ha moltes èti-
ques. Si vostès agafen un manual d’ètica de l’empresa, l’a-
nomenada business ethics, és probable que trobin, al
començament del text, un capítol dedicat a les diverses
teories ètiques, habitualment incompatibles entre si. I, a la
pregunta de quina teoria cal aplicar en cada cas, la res-
posta sol ser pragmàtica: la que vostè prefereixi –que vol
dir, habitualment: la que li vagi millor.
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Això significa que la nostra societat no reconeix l’existèn-
cia d’aprenentatges morals, el que els filòsofs grecs ano-
menaven virtuts morals. Aquests aprenentatges es pro-
dueixen cada vegada que prenem una decisió o portem a
terme una acció, tant si ho volem com si no. Són impor-
tants perquè dibuixen, esculpeixen, en podríem dir, el nos-
tre caràcter, és a dir, faciliten o dificulten el coneixement
del què s’ha de fer i per a què cal fer-ho, la recerca d’al-
ternatives i de criteris per tal de decidir quina és la millor
alternativa possible, i el desenvolupament de la voluntat
per dur a terme allò que hem decidit. Però això no es té en
compte en moltes de les ètiques vigents avui dia: no s’en-
tén que una persona que habitualment és injusta tindrà
dificultats per a saber què és just i què no ho és, per què
això és just o no, què s’ha de fer per a ser just, i com pot
un mateix vèncer la temptació d’actuar de manera injusta,
quan els incentius externs o la seva manca de caràcter el
convidin a fer-ho.

Això torna a aparèixer a la manera de tractar la crisi finan-
cera, que s’entén, amb freqüència, com un problema tèc-
nic, no ètic, causat per polítiques massa expansives, falla-
des de coordinació o de regulació...: problemes tècnics
que es deixen en mans dels experts, tècnics també.
L’ètica, diuen, no és necessària.

Efectivament, hem comés errors i fallades tècniques. Però
els problemes no són només tècnics, sinó que els hem
creat nosaltres, els éssers humans, encara que culpem en
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part a suposats mecanismes impersonals, als quals do -
nem noms abstractes com el sistema, l’Estat o la banca. I
quan s’apliquen solucions tècniques a problemes humans,
els problemes no es resolen, sinó que es fan més grans. Es
produeixen, per exemple, efectes perversos, perquè les
solucions parcials no tenen en compte les conseqüències
que tenen lloc en un altre àmbit, al qual no arriba l’autori-
tat de qui prèn la decisió.

De manera que la societat acaba reaccionant només als
estímuls: si no hi ha creixement, deu ser per la falta d’estí-
muls monetaris o fiscals, per la qual cosa es passa la pata-
ta calenta al banc central o al govern, sense tenir en comp-
te que la política monetària expansiva provocarà petits (o
grans) cataclismes als mercats emergents o bombolles en
alguns sectors, i que la política fiscal resultarà incompati-
ble amb la necessària moderació del nivell de deute públic.
Reaccionem a estímuls exteriors, perquè ens falta un mo -
tor interior. I si falla l’estímul, no sabem què fer: els efectes
perversos provoquen desànim i anomia.

En tota crisi es dóna una successió d’etapes. La primera,
que vàrem viure fa uns anys, és la negació: no hi ha crisi,
no pot ser veritat, perquè tenim el millor sistema bancari i
l’economia funciona molt bé. La segona fase es produeix
quan comprovem que, efectivament, la crisi està entre
nosaltres; és la fase de depressió: la crisi és més greu del
que pensàvem, mai ens en sortirem. Aviat es comença a
buscar culpables. I només al final, la gent comença a pen-
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sar què puc fer jo al meu àmbit –a la meva família, a la
meva empresa, al meu barri– per a sortir de la crisi.

És clar, doncs, que la crisi que vivim és una crisi ètica; que
les seves causes no són només tècniques, sinó també, i
sobretot, morals: una crisi de valors, que té a veure amb
errors personals, però també amb fallades organitzatives i,
sobretot, amb mancances en els valors de la societat. Per
això vull dedicar els minuts finals de la meva presentació a
explicar com podem canviar els nostres valors, la qual
cosa, com ja he dit, és condició per a sortir de la crisi i,
sobretot, per tal de prevenir futures crisis, que poden ser
pitjors si ens sorprenen amb les defenses morals baixes.
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Els valors tenen dues dimensions. La primera és la dimen-
sió del què és ideal: els valors són ideals, totals o parcials,
sobre la nostra vida, com volem viure, què volem ser. La
dimensió del valor com a ideal es construeix sobre la raó i
la voluntat. La raó ens explica què significa el valor, per a
què cal viure’l, com es pot portar a la pràctica, com es rela-
ciona aquest valor amb els altres... Perquè no n’hi ha prou
amb sentir admiració, per exemple, per la solidaritat: cal
saber què significa, de veritat, ser solidari –i no només com
a sentiment, sinó com a compromís–, per què és rellevant
i com es pot adquirir la solidaritat. I després la voluntat, per
part seva, es posa en moviment per a exercir el valor que
la raó ha trobat o formulat.

Com s’aprèn un valor? Si el valor es refereix a allò que és
vàlid, a allò al que donem valor, el primer és aprendre a
valorar correctament la realitat. La clau aquí és entendre
que no tot el que ens agrada ens convé. Això exigeix
conèixer les nostres motivacions, per què actuem com
actuem, i si això és bo o no per a adquirir aquest valor.
Immediatament després, hem de tenir en compte les con-
seqüències de les nostres accions sobre nosaltres matei-
xos i sobre els altres, cosa que exigeix estar oberts al
coneixement d’un mateix, al judici sobre aquest coneixe-
ment, i al coneixement dels altres –i al coneixement de
com el que passa als altres m’afecta–: perquè quan no
reconec que una acció meva perjudica a una altra perso-
na, o si quan ho reconec no faig el necessari per a corre-
gir-me, aprenc a no tenir en compte als altres, i perdo de
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vista un component important de la realitat, en la mesura
que m’afecta.

He dit que cal tenir en compte les conseqüències de les
meves accions sobre mi mateix i sobre els altres. Perquè,
si dic una mentida, aprenc a mentir, esdevinc un mentider,
i aprenc a fer mal als altres. Per això, un bon exercici per
tal de desenvolupar els valors és esforçar-nos per desco-
brir les necessitats dels altres, –tal i com les senten ells– i
quants més siguin aquests “altres”, millor serà el meu
aprenentatge.

Més idees per a desenvolupar la dimensió racional dels
valors: procurar escollir el que és millor, no només el que
no és dolent: apuntar a l’excel·lència. Al principi serà difí-
cil, però els valors milloren així, quan passem del que és
fàcil al que és difícil. I això vol dir que l’aprenentatge dels
valors segueix un pla inclinat, que comença per no fer el
que és dolent de manera patent, per a fer després el que
és menys dolent, el que és bo i, finalment, el millor.

I cal ajudar als altres a conèixer les conseqüències de les
seves accions sobre ells mateixos i sobre els altres, ajudar-
los a no moure’s per motius egoistes, i a seguir el procés
que acabo d’exposar per a cadascun de nosaltres. I refiar-
se’n: respectar la seva llibertat.

I, ja en l’àmbit de la voluntat, exercitar-nos en fer cada
vegada coses millors, per motivacions cada vegada més
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elevades: evitar el càstig primer, accions neutres després,
fer el bé pel premi que ens donen al fer-lo, tot seguit, fer el
bé perquè em produeix satisfacció, fins a arribar al bé per-
què és el bé per als altres. Difícil? És així com vàrem apren-
dre a ser ètics, i com vàrem desenvolupar les nostres vir-
tuts. Això és desenvolupar la capacitat de fer, que comença
fent cada dia, a cada moment, el que he de fer, perquè això
és el que és bo per a mi i per als altres. A vegades haurem
de ser heroics, però serà excepcional; serà normal fer cada
dia el que és ordinari, i vèncer, en cada cas, la temptació de
fer el que m’agrada, el que m’afalaga, el que em fa sentir
guanyador... I reconèixer els errors, quan vinguin –que vin-
dran–, i demanar perdó, i tornar a començar.

Cal que els valors de l’empresa siguin presents a cada per-
sona i a cada decisió, però han de ser sempre encaminats
per l’organització, l’estructura, la cultura i les regles de fun-
cionament de la qual han de tenir en compte que, com
deia Kenneth Andrew, un famós professor de la Harvard
Business School, “al final, la gent acaba fent allò per al que
li paguen”. Què vol dir: els incentius són clau per a l’ad-
quisició i el manteniment dels valors a les organitzacions.
Perquè si paguem als nostres venedors pel creixement de
les vendes i no els preguntem com l’han aconseguit,
donem via lliure a conductes immorals, des de “robar”
clients als seus col·legues fins a pagar comissions extra-
ordinàries –corrupció– als directors de compres de les em -
preses clientes, o a falsejar els contractes per tal d’acon-
seguir resultats ficticis.
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Sobretot, cal que el desenvolupament dels valors formi
part de les actuacions diàries de l’alta direcció de les
empreses, a l’hora de fixar els objectius, de controlar les
operacions, d’establir els incentius (remuneració, promo-
ció, reconeixement, etc.), començant per la contractació i
la formació.

I a la societat? Com podem promoure els valors en aques-
ta societat, el dèficit ètic de la qual hem assenyalat abans?
En primer lloc, recolzant-nos en les institucions dissenya-
des precisament per tal de crear, consolidar i transmetre
valors: la família, l’escola, l’església, la comunitat local... I
en segon lloc, comptar amb el poder transformador de la
bona conducta i de l’exemple. Si cadascun dels que som
aquí tractéssim, a partir de demà, de viure d’acord amb els
nostres valors més profunds, en poc temps, aconseguirí-
em un gran impacte al nostre entorn. I, amb el temps,
donaríem la volta al món, com si fos un mitjó.

Acabo fent èmfasi en el poder transformador de les em -
preses, que són escoles de valors: no de tots, però sí d’al-
guns molt importants. Permetin-me un record personal.
Quan, ja fa uns quants anys, donava classes a la Facultat
de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat
de Barcelona, em trobava, sovint, amb antics alumnes.
Després de xerrar una estona amb ells, sempre em crida-
va l’atenció com havien canviat després dels seus anys a
les aules. I la conclusió a la que arribava és que feia tres
o quatre anys que cada dia estaven a l’hora en punt a la
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porta de la seva oficina; cada dia deien als seus caps “sí,
senyor” moltes vegades; cada dia havien de tractar bé als
seus clients, col·laborar amb els seus companys de tre-
ball, malgrat que, potser, no els eren grats... Sí, l’empresa
és un gran factor socialitzador, mitjançant el treball. I fruit
d’aquesta socialització és el de senvolupament de valors
que, no ho oblidem, són el que la nostra societat neces-
sita amb urgència.

Moltes gràcies.
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QUALITAT DEMOCRÀTICA DE LA VIDA
COMUNITÀRIA

Carlos Losada
Doctor en Administració i Direcció d’Empreses per

ESADE-Universitat Ramon Llull
Director general d’UNIJES-Universidades Jesuitas

Barcelona, 28 de novembre de 2013

Primer de tot vull agrair la invitació i donar les gràcies per
haver escollit aquest tema que, per a mi, és molt central.
De tots els que haguéssim pogut escollir avui, probable-
ment estem davant d’un dels temes nuclears, i no a curt
termini, si no a curt, a mig i a llarg termini. En aquest sen-
tit, gràcies per l’encert d’haver fet aquesta selecció i també
per fer-ho en un entorn que és força agradable per a mi,
que és el Grup Català del Capítol Espanyol del Club de
Roma.

Tinc alguns aclariments previs que em semblen impor-
tants. Quan un és acadèmic hi ha un risc i és que es pensa
que se sap de tot. La sort és que tens un planter de cente-
nars de col·legues també acadèmics i, en base a això, vas
aprenent. El tema que avui m’ocupa no és la meva espe-
cialitat –la meva especialitat és lideratge i funcions directi-
ves, consells d’òrgans de govern i la gestió estratègica–,
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però sí que ha estat un tema de constant preocupació i
sobre el que, amb altres col·legues, hem anat treballant. 

Abordar el tema de la qualitat democràtica es pot fer des
de perspectives força diferents. Jo ho faig des d’una pers-
pectiva menys acadèmica, un punt més provocador i que
té dos trets fonamentals per a mi. Un és el que els angle-
sos en diuen el “awareness” (ser conscient), i per això l’ú-
nic que faré és donar uns quants flaixos de com estem en
el tema de qualitat democràtica de la vida comunitària. I,
en segon lloc, donar algunes vies de possibles solucions. 

Vull començar amb una referència acadèmica. El professor
Douglass North, Premi Nobel d’Economia, es va fer molt
conegut perquè en un determinat moment, quan tothom
es preguntava per què creixen els països, per què uns paï-
sos tenen èxit i altres no, va identificar com a variable clau
el que hem acabat anomenant el capital institucional. Ell
venia a dir que quan hi ha institucions de qualitat real, i jo
afegiria organitzacions públiques i privades que les sus-
tenten, hi ha sempre un progrés econòmic i social. El fruit
d’aquestes institucions de qualitat és una variable clau per
la confiança que es genera en l’entorn social. I en un
entorn de confiança, resoldre o ajudar a resoldre, els pro-
blemes col·lectius, i fins i tot anar més enllà en els projec-
tes col·lectius, és molt possible i molt més fàcil. 

Aquest professor va ser molt conegut en determinats àm -
bits, però per desgràcia sovint ens en oblidem. Hem tingut
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la sort de que fa molt poc, l’any passat, dos “successors”
d’ell, el professor Acemoglu i Robinson van publicar un llibre
que ha estat un èxit: “Porqué fracasan los paises”. Ells han
recuperat el millor de l’aportació de Douglass North i han
intentat explicar per què hi ha països que creixen i continuen
creixent i per què hi ha països que s’enfonsen. Tornen a
posar èmfasi en la qualitat de les institucions, en aquest cas,
sobretot, en la qualitat de les institucions econòmiques, que
siguin inclusives, que permetin que la gent s’incorpori a la
realitat econòmica, al mercat. Però ells diuen que la variable
clau per a que això pugui ser és la qualitat democràtica com
a eina de transformació de les institucions econòmiques. 
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Avui hi ha un element central, en part és avorrit perquè tot-
hom en parla i, en part, no sabem com tractar-ho. Hi ha
una transformació, una regeneració molt profunda dels
nostres partits polítics. Els partits polítics avui estan al cen-
tre de l’huracà on vivim i sense la seva modificació és difí-
cil que hi tinguem sortida. Però anem per parts. 

Com estem de qualitat democràtica? Francament, no molt
bé per als estàndards desitjables. Només cal mirar els titu-
lars dels diaris. I si mirem estadístiques, estan dient exac-
tament el mateix: els que estan clarament suspesos són
els partits polítics, sindicats, polítics en general, el Govern
de l’Estat i els ajuntaments. Després, en el “rànquing” de
la manca de confiança, tenim la televisió, l’església catòli-
ca, la banca i les grans empreses multinacionals. Quan un
analitza una mica a fons el nivell de confiança i de respec-
te que li provoquen moltes organitzacions i institucions, en
el conjunt de la societat, institucions que són claus pel
progres econòmic i social, continuem tenint una valoració
extraordinàriament baixa. 

Donaré algunes dades més. En una altra estadística euro-
pea, els partits polítics i els governs surten a baix de tots,
les pitjors. És a dir, que aquells instruments que ens hau-
rien d’ajudar a solucionar-ho –un dels grans problemes
que tenim els ciutadans és la irresponsabilització col·lecti-
va que estem agafant– continuen essent considerats com
un dels punts més fluixos del nivell de confiança. Això
passa a molts països, és cert. Pel que fa a partits polítics i
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governs, el nostre país esta a baix de tot i pitjor que la
majoria dels països del nostre entorn. 

La situació és dolenta i probablement el problema està en
què el que està pitjor és l’eina amb la qual l’hem d’arreglar.
Veiem el següent gràfic. El que tenim és una regressió
entre les variables “confiança/renda per càpita”. És difícil
que trobem un país amb una situació econòmica pròspe-
ra que pugui avançar en aquest camí cap el que és Di -
namarca, Suècia, Holanda, Canadà, etcètera; si no millo-
ren substancialment els nivells de confiança. I també és
molt difícil millorar aquests nivells de confiança sense ins-
titucions públiques i privades que la generin. 
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En definitiva, en el tema del desenvolupament humà és
difícil progressar econòmica i socialment si no millorem el
nivell de confiança. 

El “com” estem nosaltres com a ciutadans, cadascú de
nosaltres, també ens ho hem de preguntar perquè això
també té un risc molt alt. El risc que jo anomeno “risc
d’Stéphane Hessel”. L’Stéphane Hessel és aquest cone-
gut filòsof i activista polític francès que va publicar el llibre
”Indigneu-vos!”. Si ens quedem en la part anterior de la
meva exposició resulta que tota la culpa la tenen les insti-
tucions i, sobretot, els polítics. Hessel té una grandesa i un
enorme defecte quan publica aquest llibre. La grandesa és
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dir que la responsabilitat passa per nosaltres, que no ens
podem desresponsabilitzar: la responsabilitat és indivi-
dual. Però té una gran feblesa, i sóc molt crític amb això,
és també una personalització que et porta a un estat d’in-
dignació –a vegades col·lectiva– però que amb això no
avancem res. La indignació ha de ser temporal, momentà-
nia. Si no es dóna un pas de compromís no serveix de res.
La indignació col·lectiva fa societats passives i que tornen
a una situació encara més crítica del que hi havia abans
buscant solucions màgiques en el populisme i en líders
que els donin seguretat... mal camí. És la idea de que la
culpa la té l’altre. L’estar indignat és arriscat si no dóna pas
a un compromís posterior. 
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Com estem com a ciutadans? Com estem més enllà de les
institucions, del govern, dels polítics? Doncs no estem
gaire bé. Els hi recomano dos llibres. El primer és del pro-
fessor de Deusto Javier Elzo, que és un dels sociòlegs més
coneguts del País Basc i d’Espanya; el seu treball està
basat en l’Enquesta Europea de Valors dels Ciutadans. El
llibre es diu “Un individualismo placentero y protegido”. Si
estem construint societats on de manera simplista podrí-
em dir que prima un fort individualisme, (“vull estar bé”,
sense altres consideracions), amb un cert grau d’hedonis-
me (ample i protegit) i desresponsabilitzat, (que m’ho arre-
glin tot). 

Aquest estudi té la seva rèplica a nivell català en un estu-
di que va fer el professor Castiñeira, el títol també és inte-
ressant. És diu “Valores blandos en tiempos duros”, que
és per parafrasejar l’expressió de valores líquidos que
es va posar tant de moda pel conegut sociòleg polonès
Bauman. 

Per ser just amb Stéphane Hessel, Hessel va publicar un
altre llibre al cap de poc temps que es deia “Compro -
meteu-vos!”. I això pràcticament ha passat desapercebut.
Ens hem indignat tots, ens hem criticat els uns als altres
però, qui dóna passos per comprometre’s en algun pro-
jecte col·lectiu important, més enllà de moviments de pro-
testa? Ahir venia a la Contra de la Vanguardia un dels ana-
listes internacionals més coneguts, que viu a Washington i
feia una referència de que hi ha molta queixa. Quan als
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alumnes els hi pregunto quants de vosaltres esteu dispo-
sats a donar un pas endavant per abordar tal problema
social col·lectiu, la majoria aixeca la mà, però quan els hi
pregunto quants de vosaltres us posareu dintre de partits
polítics per intentar que això es pugui dur a terme (perquè
l’administració de l’estat i el govern són la gran eina per
solucionar alguns problemes col·lectius), pràcticament no
n’hi ha ni un que vulgui donar el pas i militar en un partit
polític. 

La primera reflexió és dir que tenim unes institucions públi-
ques-privades que certament requereixen una millora
substancial, però la segona és que també passa per a
temes d’actituds nostres com a ciutadans. Fa un parell de
setmanes vaig publicar un article a El Periódico que es titu-
lava “Més enllà del pagament de l’IVA del lampista”. La
tesis de l’article era dir que el pagament de l’IVA i d’impos-
tos és un indicador d’un problema amb una fondària molt
més alta, molt més important. Els hi llegiré un paràgraf d’a-
quest article “El deterioro de la conciencia cívica es tan
amplio que se empieza a ver como un enorme y grave pro-
blema social… Nos quedaremos sorprendidos todavía más
si vemos estos datos en clave de tendencia social. En el
año 2000, los jóvenes consideraban que engañar en el
pago de impuestos no estaba justificado (en el año 2009
era completamente aceptado)”. Per ser precisos, en una
escala entre 1 –que és totalment injustificat i és una actitud
que no s’ha d’admetre– a 10 –que és una actitud totalment
acceptada–, al 2000 la mitja va sortir 3. Deu anys després,

39



estem per sobre del 6. Si això és excepcional no seria cap
problema, però quan comença a ser una actitud col·lectiva
tenim un problema greu. I a l’article seguia: “La preocupa-
ción por los conciudadanos y sus problemas, ya sea el
paro, la atención sanitaria, la preocupación por la gente del
barrio, de la autonomía o del conjunto del país, tiende tam-
bién a decrecer en casi todos los grupos. Ante la pregunta
¿Se siente implicado en los problemas del genero huma-
no? (hambre, la guerra, la explotación, etcétera), el grupo
de ciudadanos que se sienten implicados no ha dejado de
reducirse año tras año. Si ya venía cayendo en las últimas
décadas, entre el 2000 y el 2009 hemos pasado de un 23%
de jóvenes que se sentían implicados a un 8% entre los
jóvenes”. Estem davant d’un problema que mereix atenció
i agraeixo molt sincerament que el Club de Roma ho hagi
agafat com un tema central i capital.

Dit això, ens hem de plantejar què fem ara. Hem de fer
coses i podem fer coses. Em permetran un flaix del que en
diuen teoria general del canvi social. Aquí he agafat a un
professor que va escriure un llibre que es deia “Sobrevivir...
para vivir, una historia de la humanidad”. És un economis-
ta historiador, en Carles Comas, que va intentar analitzar,
pas per pas, en totes les èpoques de la història per què i
com es produïen els grans canvis socials. Bàsicament
venia a dir que era una combinació de convicció (qualse-
vol canvi social requereix nivells de convicció molt alts) i
compulsió. Quan feia una presentació breu de la seva tesis
deia que el Charles Dickens va fer possible el canvi de la
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situació laboral dels nens petits a l’Anglaterra Victoriana
perquè quan arribava a casa, l’empresari que tenia aque-
lles fabriques i que tenia nens de 8 anys, la dona li pre-
guntava si no era d’aquells que feia aquelles barbaritats
que deia el Charles Dickens. Però també cal crear un
entorn de conveniència, la gent s’ha de poder guanyar la
vida, has de poder tenir en aquest cas empreses mineres
d’èxit. I després has de tenir també, com ja he dit, com-
pulsió. En aquest cas parlava dels sindicats, d’una exigèn-
cia eficient externa. Quan es donen convicció, convenièn-
cia i compulsió, canvien les societats.
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Vaig a donar flaixos per al cas que ens ocupa. Si no volem
ser irresponsables hem de tornar a donar èmfasi en els
valors, al tema de responsabilitat, la proactivitat, el sentit
d’allò que és comú, etcètera. Això no pot ser un debat
marginal a la societat. Hi ha societats com la danesa i
societats com la finlandesa que ho han provocat col·lecti-
vament. Han dit que volen debatre els valors que han de
prevaler a l’educació, als mitjans de comunicació, etcète-
ra. Això és central. Motors per poder fer aquest èmfasi en
valors? L’educació, la família, els mitjans de comunicació
social. S’han de recuperar les tradicions espirituals. Els
líders d’opinió són claus. Avui els futbolistes haurien d’en-
tendre que tothom els mira, i que depèn el que vulguin fer
no poden fer-ho públicament: socialment haurien de ser
referents. 

Però el que m’interessava avui era posar èmfasi en les ins-
titucions. Aquí tinc parts del document de posicionament
sobre com revitalitzar la vida democràtica del nostre país.
En ell es posa èmfasi en diverses qüestions. En el tema de
separació de poders. En el tema dels mitjans per a l’Ad -
ministració de la justícia, el que hi ha és necessitat de més
recursos, personals (més jutges) i per a peritatges, de més
rapidesa per desfer el sentiment d’impunitat, perquè l’ad-
ministració de justícia certament és molt més independent
del que pensem, el que passa és que tenen una lentitud i
una manca de mitjans molt alta i això fa que un element
central, un pilar fonamental d’estructuració social, el tin-
guem feble i sigui constantment font de crítiques a la
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premsa. Per un detall més gran, recomano llegir el docu-
ment de posicionament de les Universitats Jesuïtes (UNI-
JES) desglossa una desena de mesures en aquest sentit
http://www.unijes.net/wp-content/uploads/2014/04/UNI-
JES_Declaració_català.pdf

Però quan un té tanta quantitat de problemes com els que
tenim, tal quantitat de coses a solucionar, s’ha d’anar a
aquells que siguin nuclears, centrals, aquells que són des-
llorigador i que poden provocar efectes multiplicadors. 

Certament en els partits polítics tenim el desllorigador cab-
dal, però aquí no s’acaba. És fonamental donar solució al
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tema de l’ordenació territorial de l’estat, a la qualitat de
l’administració pública, etcètera. Que siguin eines pels
interessos generals i que siguin també instruments efi-
caços i eficients per solucionar els problemes col·lectius.
Jo sóc pessimista en el tema de la normativa reguladora i
del regulador, amb la reforma que s’ha fet d’unir tots els
reguladors sota una comissió nacional única. També els
temes de l’economia submergida són un element fona-
mental, el sistema fiscal és central i pot crear incentius per-
versos. El frau és un tema per a mi nuclear i que no reque-
reix molts diners per solucionar-se. També temes vinculats
als mitjans de comunicació.
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Però vull acabar només amb el referent dels partits polí-
tics. El professor Moisés Naím té una frase fonamental “el
único remedio posible es regenerar los partidos”. No tenim
més alternativa. I si no es regenera, què passa? Ell que és
un expert en sociologia política, que es veneçolà, diu que
passarà el mateix que ha passat a Sud-Amèrica, vindran
partits avui extraparlamentaris que seran el centre de la
política. O els partits pressionen, es comprometen, s’invo-
lucren en la regeneració dels partits actuals, o vindran
altres partits amb propostes populistes que poden arreglar
el tema a curt termini però enfonsar-nos més com a socie-
tat al mig i llarg termini.
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Jo crec que havent donat aquests flaixos per reactivar el
compromís ciutadà, havent donat aquests flaixos de per
on podríem anar, penso que ja hi ha prou pistes pel debat
que tindrem després. 

Moltes gràcies per la vostra atenció.
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VALORS I LIDERATGE.
EL COL·LAPSE DE CONFIANÇA A LES NOSTRES

ELITS

Àngel Castiñeira Fernández
Doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació per la

Universitat de Barcelona
Diplomat en Alta Direcció d’Empreses per ESADE

Director de la Càtedra Lideratges i Governança
Democràtica d’ESADE-URL

Professor titular del Departament de Ciències Socials
d’ESADE-URL

Director de l’Observatori de Valors 
(Fundació Lluís Carulla)

Barcelona, 18 de desembre de 2013

Bon dia a tothom i moltíssimes gràcies als dos presenta-
dors que m’han precedit. 

Voldria donar al to de la meva intervenció una vessant cor-
dial però alhora políticament incorrecte, almenys tan inco-
rrecte com per dir les coses pel seu nom. 

Portava en primer lloc una tira de la Mafalda amb el Ma -
nolito, dos personatges que són com l’àlter ego de nosal-
tres, una la ingènua i idealista i l’altre, en Manolito, que a
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Argentina li dirien el gallego –l’home pragmàtic i materia-
lista–. En aquesta tira el Manolito està llegint el diari i la
Mafalda li diu “¿Qué es ese recorte de diario Mano lito?”, el
Manolito sense mirar-la li diu “La cotización del mercado
de valores”. Mafalda insisteix: “¿De valores mo rales, espi-
rituales, artísticos, humanos?”, i el Manolito li respon “no,
no, de los que sirven”. 

Entre aquesta divisió de rols entre la Mafalda i el Manolito,
entre els anys 90 fins al 2007, pel que fa als valors, amb
anys de molta bonança i d’enorme creixement, tots –no
només les elits empresarials, socials i polítiques, sinó
també les famílies i les persones– ens hem decantat més
pel Manolito que per la Mafalda. És a dir, més pels valors
que serveixen que no pels valors morals, espirituals, artís-
tics, humans, etcètera. 

El problema és que després, en el període que comença al
2007 fins el 2013, tenim un altre còmic. No són la Mafalda
i el Manolito, però els podríem imaginar d’adults. El Mano -
lito amb corbata i vestit com nosaltres i amb una maleta
carregada de diners, s’adreça a l’altre, que podria ser la
Mafalda –en aquest cas és un home–, en mànigues de
camisa, sense jaqueta, desplomat. I el Manolito li diu, amb
la maleta a la mà, “M’interessen els valors refugi, perquè
com que les borses s’han enfonsat he d’invertir en or, dia-
mants”. L’altre, se’l mira i diu “Doncs jo no trobo refugi per
als meus valors”. 
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Jo crec que en aquests darrers anys llargs de crisi, hem
passat una mica de la Mafalda al Manolito i del Manolito
a la Mafalda, preguntant-nos on són els nostres valors. És
a dir, no trobem refugi pel que queda dels nostres valors.
Justament per això, amb l’ajuda de la Fundació Carulla, al
2011 vam publicar un llibre que era l’aplicació de l’En -
questa Europea de Valors a Catalunya. I el títol era repre-
sentatiu del que us vull dir: “Valors tous en temps durs”. A
l’any 2011 els temps de manera sobtada eren durs i en
canvi els valors, com en una mena de pilot automàtic,
d’inèrcia per part de la gent –les famílies, les administra-
cions i en alguna manera les empreses– continuaven
essent valors tous.

Els valors tous eren els que havíem encarnat com una deri-
vada del Manolito en els anys de les vaques grasses (del
90 al 2007). Uns valors d’estirar més el braç que la màni-
ga. Algun directiu d’alguna caixa d’estalvis em deia que
havien creat la hipoteca Cayenne, perquè la gent compra-
va un Porsche Cayenne que valia entre 60.000 i 140.000
euros. La meva directora de “la Caixa” em va dir que,
només a la província de Barcelona, l’any 2011 en tenien
3.000 d’embargats. Entenent el nivell i l’estil de vida d’a-
questes persones, entendríem perquè hem arribat a
aquesta crisi. 

Quan hem de fer referència a aquests anys de crisi, jo em
referiré bàsicament a quatre subjectes o actors: les empre-
ses i els empresaris, els polítics i les administracions, les
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escoles de negoci i els intel·lectuals i, indirectament, les
famílies. 

Situem-nos breument a l’any 2004, abans de la crisi, en
plena etapa de creixement econòmic mundial (almenys
occidental). Un senyor, que és possible que molts de
vosaltres coneixeu, Richard Fuld és nomenat per la revista
Forbes el millor executiu de l’any, tant des del punt de vista
tècnic com des del punt de vista ètic. La seva empresa
tenia un dels codis ètics més nomenats i amb una política
de responsabilitat social més bonica. Aquest senyor, al
2004 rep aquest premi i al 2007 enfonsa Lehman Brothers.
La fotografia que us porto és la de milers de persones que
han perdut la feina esperant, a la sortida de l’empresa, per
recordar-li que és un pocavergonya. 

Això és als Estats Units, entre el 2004 i el 2007. Avui surt a
tots els diaris la fotografia del Sr. Díaz Ferrán, expresident
de la CEOE, emmanillat per la policia en el judici. Era el res-
ponsable de l’empresariat espanyol. Ahir fèiem a ESADE la
cloenda del curs de primer any dels alumnes que estudien
Gestió i Direcció d’Empreses i els hi posava aquestes foto-
grafies dient que nosaltres som conscients de que això ha
passat en aquests anys. Jo els hi deia que ara que comen-
cen a construir la seva identitat professional, han de pre-
guntar-se a qui es volen assemblar. Això és greu. 

També porto dos portades de l’ABC “Blesa a prisión” i de
La Razón “Blesa a la cárcel”. I també, en el sector financer
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hi ha tot el tema de les preferents, que poc o molt ens ha
afectat a tots, i que molts han reconegut l’error d’emboli-
car en el tema de les preferents a molta gent bona, estal-
viadora, amb pocs estudis i que confiava en el seu direc-
tor de l’oficina més propera a casa seva. 

Per tant, en aquests anys un senyor que es diu Bauman,
que recordareu perquè parla de la societat líquida, va
posar de moda i nosaltres també a les escoles de negoci,
el dir que hem de formar als directius en els valors líquids,
de l’adaptabilitat, de la flexibilitat, de la mobilitat, de la dis-
posició al canvi, perquè si estem en temps totalment dinà-
mics, també les organitzacions i els nostres directius hau-
ran d’estar formats en aquests valors. 

I la pregunta és si en aquesta pregunta entre la Mafalda i
el Manolito i en la promoció dels valors líquids, no ens hem
perdut alguna cosa pel mig. Per què? Perquè la pregunta,
i això tindria a veure amb una determinada definició de la
moral que seria la moral dels camaleons, és si no ens hem
convertit en professionals sense capacitat de mirada criti-
ca, ni energia vital per a qüestionar-nos res. 

Quan estava preparant aquesta conferència, recordava
que abans de la crisi vaig anar a fer un curs de formació de
directius de Caixa Granada i em van presentar dos dels
directius que havien obtingut el millor premi de l’any de la
caixa per haver assolit tots els objectius. Això era aproxi-
madament al 2006. Hi vaig tornar just després de l’esclat
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de la crisi i els dos directius havien estat expulsats de la
caixa per la mateixa raó, per excés de cel en la promoció i
cerca de preferents entre la seva gent. La pregunta és la
mateixa. Abans els hi havíem donat el premi i després els
hem fet fora de la institució. Quan ens vam equivocar?

Tenen els professionals una mirada acrítica o no tenen
energia vital per poder-se qüestionar res? Sobretot quan
els valors havíem cregut que havien de ser líquids. Per
tant, la pregunta de la sessió d’avui és què pot aportar el
compromís i el lideratge dels professionals? I aquí potser
he de dir, de manera crítica, que potser ens vam creure
molt al peu de la lletra aquella famosa frase de Groucho
Marx “aquests són els meus principis, els meus valors..., si
no li agraden no es preocupi que en tinc d’altres”. Això
eren els valors líquids. La qüestió és si sobre això hem de
projectar les culpes, les responsabilitats sobre els empre-
saris, els directius i també sobre les escoles de negoci per-
què en bona mesura en Richard Fuld i molts altres que he
esmentat, s’han format també en escoles de negoci que,
d’alguna manera, els hi hem transmès una determinada
concepció, no només tècnica, sobre com fer els negocis,
sinó segurament també valorativa. Si això ha estat així,
segurament també la crisi en la confiança de les elits no
passa només pel món de l’empresa, sinó també per les
escoles de negoci on els hem format. 

Per tant, una pregunta important per les escoles de nego-
ci i per tots nosaltres és: per què ara li diem irresponsabi-
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litat quan no fa tants anys (2004, 2005) li dèiem èxit? Quan
ens vam equivocar? Llavors o ara? Per què en Richard
Fuld era l’home de moda i d’èxit, tant des del punt de vista
tècnic com des del punt de vista ètic, l’any 2004 i ara en
canvi ho considerem un irresponsable? O, per què Caixa
Granada donava un premi als seus millors directius un any
i al cap de dos anys per excés de cel a la recerca dels
objectius els feia fora? Aquí hi ha alguna cosa que no hem
fet bé. 

Deixem de moment el capítol empresarial i anem al capítol
polític. El febrer del 2013 em van enviar la llista dels polí-
tics espanyols imputats i que tanmateix continuen exercint
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la política, ja no diem els que estan imputats al marge de
la política. La llista és de 127 persones a Espanya. És molt
interessant perquè la podem estudiar pel nom de la perso-
na, per exemple el primer és Francisco Camps; segon pel
partit polític que representa, evidentment surten tots; ter-
cer per la ciutat: València, Balears, Cuenca, Madrid, Barce -
lona, Canàries, etcètera; i després pel cas pel qual estan
imputats i aquí en surten molts com Cas Gürtel, Cas
Eivissa, Adigsa, Cas Unión, Corrupción Urbanística, Cas
Mercasevilla, etcètera. 

Quan això ho veiem en l’àmbit polític, i també de manera
irresponsable en alguns empresaris, m’ha vingut al cap
aquest llibre de l’autor anglosaxó Jon Elkington “Cannibals
With Forks”. La pregunta és: estem formant a les escoles
de negocis caníbals perquè aprenguin a menjar amb for-
quilla? És a dir, som depredadors sense escrúpols ètics
que simplement ens han ensenyat a fer servir la forquilla i
el ganivet però actuem igualment com caníbals? Aquesta
és una pregunta important. 

Aplicada a l’àmbit de la política, us parlo d’un senyor que
segurament recordareu, César Molinas, perquè el seu pare
va estar vinculat a la patronal empresarial. Aprofitant un lli-
bre de dos autors que es diu “Why Nations Fail” de Daron
Acemoglu i James Robinson, César Molinas escriu primer
un article –“la teoria de la classe política espanyola”– i des-
prés un llibre. La conclusió és molt contundent: tenim una
classe política que ha desenvolupat, en les darreres dèca-
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des, un interès particular sostingut per un sistema de cap-
tura, d’extracció, de rendes, situat per sobre de l’interès
general. Els polítics espanyols són els principals responsa-
bles de la bombolla immobiliària, del col·lapse de les cai-
xes d’estalvi, de la bombolla de les energies renovables i
de la bombolla de les infraestructures innecessàries. I
acaba dient que aquests processos han portat a Espanya
als rescats europeus, resistits de forma numantina per la
nostra classe política perquè obliguen a fer reformes que
erosionen o erosionarien els seus interessos particulars.

Això es tradueix en dues conclusions. Una que apareix a la
llum pública: una pancarta dels indignats a Barcelona que
deia “Els polítics ens roben, els sindicats ens venen, la
patronal ens esclavitza, els bancs ens estafen i la premsa
menteix”. Per tant, el col·lapse de la confiança en les elits
és això. D’una manera, bastant més educada, un membre
del Consell Europeu de Relacions Exteriors de la Unió
Europea, Ivan Krastev, ho va dir així “som avui testimonis
d’un col·lapse de la confiança en les elits polítiques i
empresarials. La democràcia ja no és una qüestió de con-
fiança, sinó més aviat una gestió de la desconfiança”. Jo
crec que aquesta és la fotografia a data d’avui. Aquesta
pèrdua de la confiança continua essent vàlida.

Deixeu-me que parli ràpidament sobre el valor de la con-
fiança, perquè veureu que no només és un valor ètic sinó
que té una component econòmica de primer nivell. El valor
de la confiança és aquella expectativa que sorgeix en una
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comunitat, per exemple a Catalunya, amb un comporta-
ment ordenat i cooperatiu. Una comunitat que constitueix
la seva manera d’actuar basant-se en normes i valors
compartits per tots els seus membres. Valors com la lleial-
tat, com la honradesa, com la fiabilitat. Aquesta confiança
posseeix un enorme i mesurable valor econòmic i genera
una millora en el rendiment polític i democràtic. Ho diu un
Premi Nobel d’economia, Kenneth Arrow, “la confiança és
un significatiu lubricant del sistema social”. És summa-
ment eficient. Un s’estalvia molts problemes quan confia
en la paraula dels altres. Dissortadament aquesta no és
una mercaderia que es pugui comprar amb facilitat. És a
dir, el president del govern espanyol no pot anar als mer-
cats internacionals i intentar comprar confiança. Si els
mercats, si els inversors, si els països confien en nosaltres,
invertiran en nosaltres; si no, marxaran. 

Què podem fer? Primer, conèixer les causes de la crisi i
aprendre’n la lliçó. Segon, comprendre i afrontar les crisis
superposades que estem vivint. No tenim una única crisi.
Tenim una crisi econòmica i financera, evident. Tenim una
crisi social. Tenim una crisi territorial i institucional –des de
la monarquia fins al Tribunal Constitucional, passant pel
Consell General del Poder Judicial–, sí, profundíssima.
També tenim una crisi de confiança en les elits polítiques i
empresarials. Per tant, afrontar la resposta vol dir ésser
conscients de tots els flancs oberts que tenim. Reconèixer
els nostres errors per no tornar a cometre’ls. Extreure
lliçons d’aquesta crisi i, immediatament, entendre i em -
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prendre la transformació de la societat. Hem d’ésser cons-
cients que res tornarà a ser igual. I aquesta és la idea dels
valors tous en temps durs. 

Hi ha qui pensa que són temps dolents, que ens hem
d’estrènyer una mica més el cinturó però que tornaran a
venir els dies de vi, de llet i de mel i podrem tornar a hipo-
tecar-nos. Tenir aquesta imatge en el rerefons mental nos-
tre és un error greu. Els nostres líders empresarials, polítics
i socials ens han de dir que res tornarà a ser igual. Ab -
solutament res. I no hi haurà res que sigui gratis. Per tant,
el valor de l’esforç tornarà com un valor totalment impor-
tant. 

Hem d’apostar per valors sòlids. No hi ha cap país seriós,
com per exemple Alemanya, que apostin només per valors
tous, per valors líquids. Podem tenir, en algunes esferes de
la nostra vida, valors tous, evidentment. Però no hi ha cap
país seriós que no estigui disposat a lluitar per tres o qua-
tre valors sòlids que defensin o estructurin la seva manera
de viure, de veure i de treballar. 

Hem de disposar de nous agents exemplificadors, líders i
referents. La idea de la regeneració jo la converteixo en una
paraula composta: re-generació. La tasca d’una nova
generació. La paraula regeneració bé de l’argot de la biolo-
gia. És aquella capacitat que tenen les cèl·lules o el nostre
organisme per donar nova vida a cèl·lules corruptes. Però
la idea de re-generació vol dir que també hem de ser
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capaços de donar pas a una nova generació que faci foc
nou, que faci les coses d’una manera diferent a com ho han
fet alguns dels nostres responsables o de les nostres elits. 

No ens hem de resignar. Dic sovint que no podem contro-
lar totes les situacions de la nostra vida. No podem con-
trolar si ara l’economia es desplaça a Àsia, o no. És possi-
ble que superi les nostres possibilitats. Però sí que podem
controlar les nostres actituds en vers aquestes situacions.
En el món de l’empresa, en el món polític, en el món social,
la clau la marca l’actitud. L’actitud és la que marca la
diferència dels pobles no resignats, dels pobles que veri-
tablement aspiren a lluitar. 

Aplicat a les elits, això vol dir que podem tenir elits i insti-
tucions rígides o flexibles; estàtiques o dinàmiques; con-
formistes o compromeses; obsoletes o adaptatives; toves,
líquides o sòlides, extractives o inclusives; corruptes o èti-
ques. Jo crec que són bons moments per redefinir o reno-
var els nostres compromisos. 

L’amic Schopenhauer, un filòsof que li agrada molt citar a
en Salvador Alemany, deia “el destí remena les cartes però
som nosaltres els que juguem la partida”. No podem dir
que el que ens està passant ara són les set plagues bíbli-
ques, sinó que aquestes plagues bíbliques una mica ens
les hem treballat nosaltres. Si el destí remena les cartes,
som nosaltres els que juguem la partida, vol dir que nosal-
tres podem decidir la nova partida. L’informe PISA sobre el
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rendiment educatiu dels nostres alumnes o sobre si ens
quedem estancats o no millorament en educació, no és
per un càstig celestial o per un destí fatal que cau al
damunt nostre. Altres països com Singapur o Finlàndia
milloren i és perquè, al darrera, hi ha una clara decisió i
voluntat d’apostar pel capital humà i per apostar claríssi-
mament per l’educació en el marc de la societat del conei-
xement. 

Això ens serveix per posar l’últim punt del que voldria dir-
vos abans de dinar. L’any 1776 un dels pares del liberalis-
me, l’Adam Smith, va escriure el llibre “The Wealth of
Nations”. Smith vinculava la riquesa de les nacions, també
ara mateix per exemple per Catalunya, a tres tipus de fac-
tors claus: el capital físic -els recursos naturals-, el capital
econòmic –els recursos financers- i el capital laboral –la
població activa-. Des de llavors, finals del segle XVIII, fins
avui ha plogut molt. Molts autors com el Paul Kennedy,
Robert Putnam, Richard Florida, Francis Fukuyama, etc.,
han arribat a la conclusió que avui la riquesa de les
nacions depèn també de nous capitals: el capital humà
–PISA i el nivell de capacitació i de formació de la nostra
gent–; el capital intel·lectual, que té a veure amb la creati-
vitat i la innovació; el capital social –la densitat associativa
d’una població, la mobilització de la seva societat civil, la
participació cívica–. 

Molt recentment Thomas Donaldson va redefinir el llibre
d’Adam Smith i va dir que en comptes de parlar al segle
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XXI de “The Wealth of Nations”, hauríem de parlar de la
riquesa ètica de les nacions. Per tant, incorpora un setè
capital que és el capital ètic i diu que en els temps d’inter-
net, en els temps de la globalització, en els temps on pràc-
ticament tots ens fem transparents, la confiança depèn
precisament de que puguin veure en nosaltres com a indi-
vidus, com a empresa, com a societat un país confiable,
un país seriós. Per allò que deia un responsable d’una
empresa multinacional espanyola en un congrés a Co -
penhaguen: per què avui hem d’actuar nosaltres ètica-
ment? Per internet, perquè si fem alguna malifeta a qual-
sevol indret del món algú ho denuncia a la xarxa, als dos
mesos arriba als mitjans de comunicació, als sis mesos
tenim un sidral muntat amb els sindicats i als vuit mesos
ho notem al compte d’explotació. 

Això vol dir que aquest capital ètic marcarà avui la diferen-
cia entre països confiables i creïbles i països no confiables.
Argentina és la tercera/quarta economia més important del
continent sud-americà i tanmateix a l’índex d’inversions
estrangeres és darrer pràcticament, perquè ningú no hi
confia. Doncs anem cap a una certa argentinització de la
nostra vida pública i de les nostres elits. És això el que
jo penso que hauríem d’evitar. Aquí són importants els
valors? Molt! Són importants els lideratges? Sí, perquè el
lideratge té en la seva component d’actuació un element
exemplificant. Si en comptes d’aquesta llista de 127 polí-
tics imputats, la tinguéssim molt petita, i si les fotografies
dels empresaris que han d’anar a la presó, perquè o bé
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són corruptes o bé contribueixen a la corrupció, no hi fos-
sin, veritablement també el seu exemple s’estendria entre
la nostra població i la nostra ciutadania. 

Per tant el meu missatge és aquest: el destí remena les
cartes però la partida la juguem nosaltres. Si volem, po -
dem jugar una nova partida i construir nous lideratges que
no identifiquin l’èxit amb la irresponsabilitat, sinó que el
lideratge i l’èxit vagin vinculats al bon lideratge i a la res-
ponsabilitat. 

61



62



VENTURE PHILANTHROPY:
¿CÓMO GENERAR UN IMPACTO SOCIAL 

SOSTENIBLE?

Lisa Hehenberger
Directora de Investigación y jefe del Centro de

Conocimiento de la 
European Venture Philanthropy Association

Miembro del Grupo de Expertos en Negocio Social de la
Comisión Europea

Miembro del Consejo Consultivo del Gobierno Francés
en el Grupo de Trabajo del G8 sobre la Inversión de

Impacto Social

Barcelona, 30 de enero de 2014

Muchas gracias por invitarme. Es un gran placer estar aquí. 

Soy Lisa Hehenberger, directora de Investigación de la
European Venture Philanthropy Association, que es la aso-
ciación europea de inversión social, con base en Bruselas.
Tenemos más o menos 170 organizaciones asociadas en
24 países europeos. Dentro de la EVPA llevo el Centro de
Conocimiento, en el que desarrollamos informes sobre el
sector y sobre las prácticas y cómo, por ejemplo, la medi-
ción de impacto o los diversos actores, pueden utilizar la
Venture Philanthropy; por ejemplo las fundaciones, los ban-
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cos, las empresas. También organizamos eventos y forma-
ciones y trabajamos con organismos internacionales para
fomentar el desarrollo de la Venture Philanthropy en Europa. 

Hoy voy a explicar lo que es la Venture Philanthropy, que
creo que muchos no habéis oído hablar de ella. Hablaré
sobre la evolución de Venture Philanthropy y dónde esta-
mos ahora. También hablaré sobre lo que hacemos en
EVPA y sobre los últimos desarrollos en Venture Philan-
thropy.

Para que se entienda mejor lo que pretende hacer la
Venture Philanthropy, empiezo comparándola con dos
estrategias que conocéis seguramente mejor: la caridad y
la filantropía. La caridad (como en el dibujo, podría ser dar
comida) tiene como objetivo aliviar la miseria mediante
simples donativos. La caridad sigue siendo muy necesaria
en nuestra sociedad para temas urgentes en que el siste-
ma ha fallado o, por ejemplo, después de una catástrofe
natural. El tema es que la situación no cambia a medio-
largo plazo. Filantropía (co mo en el dibujo, podría ser dar
una caña de pescar) intenta tratar la raíz del problema con
una visión más de largo plazo. Se financian proyectos
innovadores, con donativos. Pero ¿qué pasa cuando la
caña de pescar se rompe? Hay que volver a dar otra nue -
va. Con Venture Philanthropy queremos crear una organi-
zación de pesca. Intenta construir organizaciones que tra-
tan la raíz del problema desarrollando modelos de negocio
sostenibles y escalables. Es para que la organización sea
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capaz de comprar su propia caña de pescar a medio-largo
plazo, y no depender más de subvenciones. 

Así que, la diferencia fundamental con la filantropía tradi-
cional es que se invierte en la organización, la empresa
social, la cooperativa, la ONG. No es tan importante la
forma legal pero se invierte en la organización social que
desarrolla proyectos sociales. No se da dinero directa-
mente a los proyectos. 

Y ¿por qué es siempre importante invertir en estas organi-
zaciones? Las organizaciones del sector social tienen muy
a menudo un déficit crónico de recursos. Se estima que se
pasa más del 40% de su tiempo intentando levantar dine-
ro para seguir adelante. Lo más difícil es conseguir dinero
para financiar los gastos fijos, los gastos de estructura.
Normalmente no pueden emplear a personas con los
conocimientos necesarios para llevar adelante la organiza-
ción y no saben muy bien cómo implementar un plan de
desarrollo. Lo que pretende hacer la Venture Philanthropy
es dar financiación a los gastos de estructura a medio-
largo plazo, combinando con el apoyo a la gestión para
ayudar a la organización del sector social a desarrollar un
modelo de negocio auto-sostenible. El objetivo es que la
organización trabaje de manera más eficiente para, al final,
crear un impacto social mayor y más sostenible. 

La Venture Philanthropy es una metodología que combina
financiación con el apoyo a la gestión para construir orga-
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nizaciones sociales más sólidas incrementando su impac-
to social. Hablamos de siete prácticas que muchas vienen
del sector de capital riesgo, pero adaptados al sector
social. Con la práctica de Venture Philanthropy concreta-
mente se hace lo siguiente, en relación con la organización
financiada:

– La alta implicación significa un contacto frecuente con
los que gestionan la organización social, a veces con un
puesto en el consejo de administración. Inversión en la
estructura de las organizaciones en lugar de proyectos
para construir organizaciones más sólidas y ayudarles a
crecer y replicar su modelo de éxito.

– Financiación según las necesidades de la organización
financiada. Puede ser capital, pueden ser donativos.

– Soporta la gestión de cada organización.
– Acceso a redes de contacto. Muchas veces las empre-

sas sociales pequeñas no tienen acceso a, por ejemplo,
consultores, financiación, etcétera. 

– También el soporte a largo plazo para tener el tiempo
de implementar las mejoras, crear estabilidad, autofinan-
ciación.

– Y finalmente la medición del impacto para priorizar acti-
vidades y crear más impacto al final.

¿Cuáles son las críticas de Venture Philanthropy? Algunos
piensan que es demasiado exigente para la dirección ge -
neral de la empresa social. No todas las empresas socia-
les o ONG están preparadas para un inversor tipo Venture
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Philanthropy. La dirección general tiene que estar dispues-
ta para realizar cambios. Puede ser muy duro. Otros dicen
que los inversores tipo Venture Philanthropy se meten
demasiado. Es lo que se llama alta implicación. Lo impor-
tante es desarrollar una colaboración en donde la empre-
sa social y la organización de Venture Philanthropy se ven
como socios en un proyecto de cambio.

¿Cuál es el modelo de Venture Philanthropy? En el gráfico
tenemos la organización de Venture Philanthropy en medio,
puede ser una fundación, un fondo, una empresa, pero
básicamente actúa como un intermediario que gestiona el
dinero de los inversores, que pueden ser también donan-
tes, que luego la organización de Venture Philanthropy
escoge organizaciones sociales para financiar. Pueden ser
ONG o empresas sociales y estas organizaciones sociales
son las que luego desarrollan los proyectos. Los inverso-
res requieren un retorno social, sobre todo. No es muy
común exigir un retorno financiero en este sector. Y cuan-
do se utilizan instrumentos financieros en donde se puede
conseguir un retorno financiero, podría ser un préstamo
con una tasa de interés, podría ser inversión en capital,
normalmente los beneficios se reinvierten en otras organi-
zaciones y así también se habla de reciclar el dinero para
que se pueda utilizar más veces. 

Pensaba que podría ser interesante poner un ejemplo
español de lo que es Venture Philanthropy. En España hay
algo que se llama Momentum Project. Es una colaboración
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entre el BBVA, ESADE y Pricewaterhousecoopers. Se crea
el Momentum Social Investment, hace unos 3 años, empe-
zaron el 2011, e invierten con organizaciones sociales. Dan
préstamos y también les ayudan a desarrollar un plan de
crecimiento. Los que ayudan son alumnos de ESADE y
empleados del BBVA, de Pricewaterhousecoopers y de
otras empresas que participan. Esto se ha replicado en
Perú y en México.

Como lo de Momentum es un poco reciente, es difícil ver
realmente cuál es el retorno e impacto social. Quiero poner
el ejemplo de un fondo inglés que se llama Impetus, que se
creó en el año 2002. Han mirado cuáles son los resultados
después de diez años trabajando con el modelo Venture
Philanthropy. Desde que empezaron han invertido un poco
más de 7 millones de libras en 24 organizaciones. Esta cifra
se incrementa con un valor de 3 millones de libras en apoyo
a la gestión del equipo de Impetus y casi 10 millones de
libras de apoyo a la gestión por parte de voluntarios de alto
nivel. En el primer año el número de beneficiarios de las
organizaciones financiadas fue casi 18.000 y en el último
año casi medio millón. Impetus comenta que desde el prin-
cipio de la inversión en cada organización por parte de
Impetus, las organizaciones financiadas incrementan el
número de beneficiarios en un 39% anual de promedio. Los
que saben algo sobre medición de impacto saben que esto
no es impacto porque realmente es el resultado, es lo que
se llama output. Pero realmente es muy difícil explicar un
caso de impacto a nivel de todo un fondo. 
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Ahora me gustaría hablar un poco de la evolución de la
Venture Philanthropy. Empezó en Estados Unidos en los
años 90. La terminología de Venture Philanthropy vino del
capital riesgo (venture capital en inglés) - probablemente
porque los pioneros de VP vinieron de empresas de inter-
net, biotecnología financiadas por el capital riesgo. En
Estados Unidos en los años 90 había varios millonarios
jóvenes que habían ganado mucho dinero en internet y
biotecnología y quisieron devolver algo a la sociedad utili-
zando sus capacidades de crear empresas. Su objetivo
era “salvar el mundo”. Evidentemente no lo lograron. Y
cuando yo hablo de Venture Philanthropy nunca estoy
diciendo que ésta sea la manera de salvar el mundo. Es
una metodología para financiar organizaciones sociales.
No es una solución para todo, pero para las fundaciones
puede ser una de las herramientas.

Ahora en Europa, nosotros en EVPA hacemos una encues-
ta anual de las organizaciones de Venture Philanthropy y
en el 2012 vimos que de las 75 organizaciones de Venture
Philanthropy que contestaron a la encuesta, habían inver-
tido 2.500 millones de euros en 1.309 organizaciones
desde que Venture Philanthropy empezó en Europa, que
fue básicamente a principios de la última década. Así que,
aún comparado con la filantropía general es un sector muy
pequeño, pero creo que por lo menos ahora se puede
contar con Venture Philanthropy, es algo que tiene cierto
peso. 
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¿EVPA quienes somos? Es la asociación europea de Ven -
ture Philanthropy. Nosotros somos una entidad sin animo
de lucro formada por miembros que están interesados en
Venture Philanthropy en Europa. Se fundó en el año 2004,
cuando básicamente había ocho fondos de Venture Phi -
lanthropy en Europa y ya había una asociación que traba-
jaba para hacer crecer este sector. La sede está en Bru -
selas y ahora tiene más de 170 organizaciones como
miembros, en 24 países y de diversos sectores incluyendo
inversión social, capital riesgo, fundaciones, entidades
financieras, instituciones académicas y también consulto-
ras. Nuestra misión es apoyar a nuestros miembros en sus
actividades de Venture Philanthropy y también promover la
Venture Philanthropy en Europa. Lo hacemos mediante
investigación, organizamos eventos, formación y trabaja-
mos con los organismos internacionales para fomentar el
crecimiento de Venture Philanthropy en Europa.

Algunos ejemplos de miembros de EVPA en otros países
europeos. Hay instituciones académicas, normalmente es -
cuelas de negocio tipo INSEAD, Skoll Center en Oxford,
ESSEC en Francia; también trabajamos con otras asocia-
ciones como la European Foundation Center en Bruselas y
también la Asociación Europea de Private Equity. Tenemos
como miembros a muchas fundaciones que vienen del
mundo corporativo, como la Fundación Shell o BMW, y
tam bién de bancos, como UBS, J.P.Morgan. También de
inversores de impacto, consultores como KPMG. Por su -
puesto, también las organizaciones que solamente se
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dedican a Venture Philanthropy, que aún no son muchas,
unas 80.

España es un mercado incipiente. Hasta hace poco tenía-
mos pocos miembros pero el mercado está creciendo
rápido. Trabajamos con fondos sociales como CREAS,
BBVA, Invest for Children, escuelas de negocio como
IESE, asociaciones y también hay un grupo de organiza-
ciones que se dedican a la investigación medica, que lo
ven como un método de financiar investigación médica. A
parte de esto, vemos bastante crecimiento y se están cre-
ando varios fondos nuevos, se están haciendo muchas ini-
ciativas nuevas. Por ejemplo la Obra Social de “la Caixa”
tiene un programa de apoyo a emprendimiento social, la
Fundación ISIS está levantando un fondo de inversión
social, hay varias ONG’s que también están montando fon-
dos de inversión social. Vemos que Venture Philan thropy
es un sector en gran desarrollo. 

Por último, me gustaría comentar algunas áreas de desa-
rrollo de la Venture Philanthropy. Como algunos sabéis,
estamos trabajando bastante el tema de la medición del
impacto. Sacamos hace poco más de un año una guía de
cómo medir el impacto social y cómo gestionar mejor ese
impacto para los inversores que utilizan Venture Philan -
thropy. Llevamos más de un año trabajando también con
la Comisión Europea, sobre el desarrollo de un estándar
europeo sobre la medición de impacto para todo tipo de
inversión en empresas sociales. Yo he participado en el
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grupo y ha sido muy interesante. Hemos llegado a un
acuerdo trabajando entre varios países europeos y todo el
mundo está bastante de acuerdo sobre el proceso de
cómo medir el impacto social. También el G8 ha creado un
Taskforce sobre la inversión de impacto social para fomen-
tar la inversión social en los países del G8 pero también
para desarrollarlo en otros países. Colaboramos con el G8
en temas de inversión social y medición de impacto. Tam -
bién estamos trabajando con la organización OECD en
cómo se puede aplicar el modelo de Venture Philanthropy
en temas de ayudas al desarrollo internacional, porque se
ha visto que a veces no funciona tan bien como queremos.

También las fundaciones están empezando a incorporar la
Venture Philanthropy como una herramienta más, que para
ciertos objetivos puede ser muy útil. Cuando hablamos
con fundaciones siempre les decimos que entendemos
que tienen muchos objetivos diferentes y utilizando Ven -
ture Philanthropy pueden conseguir algunos de esos obje-
tivos, pero no decimos que tengan que cambiar completa-
mente. Cada tipo de filantropía tiene su función y su
necesidad. También trabajamos con la European
Foundation Center para promover el uso de Venture
Philanthropy en las fundaciones. En general veo que
Venture Philanthropy es una forma de generar impacto
social sostenible.
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EL PAPER DE LA FAMÍLIA I ELS VALORS SOCIALS

Cristina Sánchez Miret
Doctora en Sociologia

Professora titular de Sociologia de la Universitat de
Girona, Departament d’Empresa

Barcelona, 26 de febrer de 2014

Bon dia a tothom. Dic bon dia, a qualsevol hora del dia,
perquè així ho fa el meu fill. El meu fill només diu bon dia;
i quan li diem que no toca dir bon dia, perquè socialment
es canvia l’expressió de salutació segons la part del dia en
la que estem, ell respon, –no sense raó–, que tot el dia
segueix sent dia. Començo així perquè avui parlaré sobre
tot del que ensenyem als fills i les filles, i deixaré de banda
el que ells aprenen o interpreten pel seu compte, i/o de
manera diferent al que els seus pares fan. 

He vingut a parlar de la família i com d’important és aques-
ta en els nostres comportaments, en el que som, en el que
fem i en el que ens acabem convertint. El que intentaré
explicar és què passa a les llars i com d’important són les
llars des del punt de vista sociològic, no només en el que
respecta als membres de la família, sinó al conjunt de la
societat.
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Parlar de com són les llars no vol dir parlar de la llar de
cadascú; cosa que evidentment no podrem fer. Però per
això serveix la ciència, per mostrar-nos, si no lleis generals,
regularitats, fenòmens i trets rellevants que expliquen la
lògica subjacent de les situacions particulars. Sense que
això vulgui dir però, que els exemples particulars no ser-
veixen. Segurament faré servir la meva llar en aquest sen-
tit. Sempre poso exemples de la vida quotidiana i els més
propers que tinc són els meus; o alguns d’altres coneguts,
o de segones, o que han esdevingut notícia de diari. 

En tot cas, sí que és important des del punt de vista
col·lectiu entendre què és la família, entendre quin paper
tan important té aquesta institució social. Aquest és un
greuge, un biaix que ha estat molt important en la ciència
dels darrers temps; especialment a la ciència espanyola i
catalana, per una qüestió de rerefons polític i cultural que
ha provocat que ens hàgim oblidat de la importància de la
família, més encara que a d’altres llocs. Evidentment això
no ha passat només a Catalunya i a Espanya, és un tret
molt més general.

A banda de la nostra pròpia història, durant molt de temps,
com que la família ha estat lligada a la figura de la dona –i
de la mare, més en concret–, n’hem fet un cas a part; la
família ha passat a ser la gran caixa negra. D’una banda
perquè se l’ha considerat com un genèric funcional –des
de la dreta–, o tot el contrari, i com un element del passat,
–des de l’esquerra–; i des d’un determinat tipus de femi-
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nisme, com un espai d’opressió i de manca de llibertat per
a les dones. En definitiva, per raons diferents, uns i altres
l’han portat a ser menystinguda o minimitzada; i, fins i tot,
a voler-ne la seva superació.

Independentment dels posicionaments ideològics, bande-
jar el paper de la família és un greu error perquè està en la
base de l’estructura de la nostra societat. Nosaltres pas-
sem la major part del nostre temps i de la nostra vida en
família, d’un tipus o d’un altre. El que hem d’entendre és
que no hi ha només una única forma de família possible,
una única manera de definir-la i molt menys d’entendre-la.

Les relacions familiars són la base del que nosaltres som i
del que aprenem a la vida. Una altra cosa és el que aca-
bem decidint ser i la cosmovisió que acabem tenint; però
sempre, per efecte o per defecte, per estar-hi a favor o en
contra, ho fem a partir del referent familiar. És una de les
bases més importants de la nostra socialització.

Això, que pot semblar més o menys transcendental per
entendre el món en el que vivim i com som, té també una
importància cabdal des del punt de vista de l’anàlisi cien-
tífica. La té i molt, perquè canvia el nostre objecte d’estu-
di. Quin és el nostre objecte d’estudi? L’individu de mane-
ra isolada, o la família?

Fins ara, el més habitual, per no dir l’únic enfocament, ha
estat l’individu com si aquest individu estigués sol. I no
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s’entenen els processos socials, no s’entén res en socie-
tat, la mirem des d’on la mirem,  el treball, l’atur, la salut, la
conflictivitat social,...  si no entenem l’individu en tant que
ésser familiar; és a dir com a membre d’una llar. Això ens
ha fet perdre moltíssimes coses i ens ha fet explicar la rea-
litat de manera esbiaixada o incompleta. Ara comença a
haver-hi alguns aspectes de l’anàlisi familiar que es posen
sobre la taula, però en algun moment això ens ho haurem
de plantejar molt més seriosament. Hem d’incorporar les
variables familiars a l’anàlisi per a què les investigacions
ens permetin poder avançar i poder conèixer millor què és
el que està passant, com funciona la nostra organització
social. I no només com funciona, sinó el per què vivim de
la manera que vivim i per què passa el que passa; per què
determinats fenòmens socials es produeixen, emergeixen,
creixen o no creixen, esdevenen una cosa o n’esdevenen
una altra.

Feta aquesta introducció, s’ha de contestar a la pregunta:
què és la família? La família és moltes coses; però des del
punt de vista del que avui vull explicar, la família és el nucli
fonamental de socialització. La socialització és el procés o
conjunt de processos a partir dels quals esdevenim éssers
de la nostra societat. Nosaltres, quan naixem, no sabem
res. Tot i que aquí potser hi hauríem de posar un interro-
gant perquè hi ha autors que diuen sistemàticament que al
ventre de la mare ja aprenem un munt de coses; i d’altres
que diuen que en sabem d’abans. Això, però, s’escapa a
la meva especialitat.
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En tot cas, des del mateix moment en que el nen o la nena
neix, comencem a educar-lo. Com l’eduquem? Socia -
litzant-lo. Educar-lo vol dir fer-lo esdevenir una persona
funcional per a la societat en concret en la que viu. No -
saltres com a mares i pares, tenim un ésser viu molt fràgil,
que estimem molt, que depèn totalment de nosaltres; per-
què som mamífers i, per tant, la criança és fonamental, el
nou ésser no té les habilitats necessàries per sobreviure
sol. Però nosaltres no només li donem de menjar, no
només l’escalfem, no només ens preocupem de que no li
passi res, sinó que li comencem a ensenyar què vol dir ser
una persona. Això és el concepte de socialització i això es
produeix de manera automàtica en totes les societats. A
cada una, però, de manera diferent. Ningú ens ho ha
ensenyat, posant-li nom. No tenim cap classe al currícu-
lum escolar que digui que anem a socialitzar. No hi ha cap
pare ni cap mare que digui que ara et toca socialització o
que pensi que està socialitzant. Senzillament ensenya a la
criatura a viure. Aquest ensenyar a viure és un ensenyar a
viure “social”. Cada vegada que nosaltres li diem a una
criatura sí o no, estem dient quin és el nostre sistema de
valors. Li diem com és el món, li diem què volem d’ell o
ella; li diem quines coses estan ben fetes i quines coses
estan mal fetes. Ho diem cada vegada que l’atenem. Si ell
fa un tipus de comportament, ell té un determinat tipus de
resposta. A més a més, li diem verbalment amb aquest sí
o no, picant de mans o rient, enfadant-nos o fent qualse-
vol altra cosa. De manera que el que fan les criatures, en
família, a mesura que creixen, és socialitzar-se, construir
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un sistema de valors, entendre com és el món. Apropiar-se
una cosmovisió que acostuma a ser, si més no en els seus
trets més importants, la general de la societat a on viu.
Aquesta serà l’eina fonamental, l’arrel que tindrà per situar-
se al món. És el que el farà ser d’una manera o d’una altra.
Independentment del caràcter amb que hagi nascut i,
independentment, d’altres circumstàncies. Cap societat
funciona sense la socialització. No existeix una societat
sense socialització; i aquesta es genera a partir d’un entra-
mat social importantíssim a on intervenen moltes institu-
cions socials . No només la família.

Mai ha estat només la família, encara que n’hagi estat la
principal; però el cert és que amb l’evolució social aques-
ta ha anat perdent pes com a agent de socialització. Hi ha
criatures que com aquell qui diu, quasi bé en néixer ja van
a l’escola o a algun tipus de centre, de guarderia o parvu-
lari; a on hi passen moltes més hores que no pas amb la
família. I n’hi ha que de ben petits fan sinònim d’estar a
casa estar davant la tele. De fet, d’agents de socialització
n’hi ha de molts tipus. Els més importants són la família,
l’escola, els mitjans de comunicació i el grup d’iguals. La
família i l’escola han estat considerats durant molts anys
els fonamentals, i, de fet, el reforç entre ells ha estat el
tipus de relació més habituals, fins els darrers anys. 

Què vol dir que les criatures creen una cosmovisió?
Bàsicament vol dir que les criatures entenen que hi ha un
imperatiu institucional. Aquest és el concepte d’un sociò-
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leg americà, Peter L. Berger, que cal tenir en compte. Totes
les criatures, –i nosaltres també perquè seguim socialitzant
al llarg de la vida–, aprenen que hi ha un imperatiu institu-
cional. Que és allò que està bé, allò que toca, allò que és
correcte, allò que se’t recompensa; i per tant també tot el
contrari. I en definitiva, com és el món. Això és el que pro-
porciona l’ordre social. Ho aprenem per a poder relacionar-
nos amb els altres. Així aprenem la interacció amb els
altres i el que hem d’esperar o no d’un determinat com-
portament, o en una determinada situació. Ho aprenem
per a saber com ens hem de comportar a l’escola –a on
seguim aprenent–, o a qualsevol lloc; ho aprenem per sa -
ber què està bé o no està bé desitjar, i respecte de tot allò
que forma part de la nostra vida. L’existència de l’impera-
tiu institucional no implica que totes les criatures el seguei-
xin. Hi ha criatures que tenen comportaments divergents
d’aquells que són considerats bàsics –de vegades malgrat
que els pares els hi hagin ensenyat–; però el cert és que
saben perfectament si estan en aquest imperatiu o no,
–tard o d’hora–, saben quina és la norma. El que també
saben és si se l’estan saltant i el que això suposa.

El mateix fet de viure en societat és el que genera l’apre-
nentatge més gran de la vida de qualsevol criatura, perquè
s’aprèn per osmosis. S’aprèn d’observar com funciona el
món. S’aprèn de viure. Quantes vegades les criatures sor-
prenen els pares fent un comentari d’una cosa que se
suposa que no sabien. No només perquè ho hagin sentit,
sinó perquè aprenen la lògica de com vivim. També de
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vegades ens sorprenen fent allò que fem nosaltres i no pas
fent allò que els diem que han de fer.

El que guia la nostra conducta és l’entramat del sistema de
valors i aquest pot ser una mica diferent a cada llar. De fet,
no totes les llars eduquen igual, però sí que hi ha unes
convencions socials generals que són aquelles que són
compartides i que es consideren bàsiques; allò que es
considera la bona educació o les formes apropiades, en
una societat determinada. Aprendre-les és l’esdevenir del
creixement de fer-se gran i de fer-se ciutadà. Més enllà
d’un altre tipus d’aprenentatge que pot ser aprendre a
sumar, aprendre els rius i altres coses que un ha de saber
de la història del seu país o d’altres temes; la part més
important és esdevenir un ésser social .

Sense socialització no hi ha societat. Però té una gran
pega, des del punt de vista individual. El control comporta
manca de llibertat i, a més a més, naturalitzem el sistema
de valors; el que està bé i el que està malament i també el
que podem i el que no podem ser o fer. Aprenem que el
món és d’una manera determinada, com si no pogués ser
d’una altra. La socialització és el que ens fa que nosaltres
arribem a un semàfor i el respectem. Cosa que ens pot sal-
var la vida; però també és la que no ens deixa ser el que
volem ser si això suposa trencar una norma no escrita però
plenament efectiva en la societat en la que vivim. Si més
no, no poder-ho fer sense càstig o represàlia social.
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Què vol dir que la naturalitzem? Pensem que no pot ser
d’una altra manera. Ho trobem normal; i allò que és nor-
mal, és el que és habitual; i allò que és habitual i és nor-
mal, sembla que sigui natural. Per tant la socialització,
d’una banda, ens permet viure i conviure en societat; de
l’altra ens dóna uns límits i unes normes no escrites. La
majoria de les normes que afecten a la vida quotidiana, al
que podem pensar o sentir, al que podem o no ser, no
estan escrites en lloc, però són plenament vigents i tenen
una gran força per guiar i limitar el nostre comportament.
No parlo de la llei en majúscules; la llei és el resultat últim
de la socialització. La llei està feta per quan la socialització
no funciona; només per a casos extrems. El nostre món no
només està fet de controls externs, a banda de la llei, la
ridiculització, l’oprobi, la murmuració,...; està fet de con-
trols interns, els quals aprenem en el procés de socialitza-
ció i que conformen el nostre sistema de valors. Aquest
sistema de valors guia la nostra conducta, el que fem, el
que volem, el que pensem, el que prioritzem. Un sistema
de valors que a banda de ser propi, es correspon, normal-
ment, amb els valors dominants de l’època en la qual
vivim. Per això, moltes vegades, l’entesa entre genera-
cions diferents es fa difícil, malgrat pertànyer tots a una
mateixa societat.

Què ha passat els darrers anys amb la família i els nens?
El que ha passat els darrers anys és que ens trobem, –i no
ho dic per la crisi perquè això ve d’abans–, ens trobem en
una època força canviant. Estem patint un canvi de siste-
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ma de valors que emergeix, més clarament que enlloc, en
les criatures. Però que es faci tan clarament visible en les
criatures, ens amaga, de vegades, la realitat de que qui
han canviat són els pares. Les criatures el que aprenen és
allò que els pares els ensenyen, –o no els ensenyen–, però
segur que els ho mostren amb el seu comportament.
Perquè pensem que aprenem tant d’allò que veiem com
d’allò que no veiem. Això és molt fàcil d’explicar, posant
per exemple el cas del repartiment del treball domèstic i
familiar. Les criatures no només aprenen a qui li toca ocu-
par-se de les qüestions de la casa, no només de veure qui
ho fa, –que és habitualment la mare–, sinó de veure qui no
ho fa, que és el pare.

Les criatures estan recollint informació constantment de
com funcionen les coses. I tenim un canvi de valors impor-
tantíssim que està generant algunes conductes i algun
tipus de situacions que no eren les habituals anteriorment,
i que fa que ens interroguem sobre cap a on va la societat. 

Començaré amb un exemple. Vull exposar el cas d’un noi
americà, –Ethan Couch de 17 anys–, que a principis d’any
va haver d’anar a judici. Els fet són de 2013: anava borrat-
xo i va atropellar a quatre persones que van morir. Això, no
és la primera vegada que passa. El curiós del cas ha estat
la sentència del judici, que es va fer a Washington, a finals
de gener. Aquest noi ha estat eximit de culpa i no anirà a
la presó perquè se li ha diagnosticat affluenza.
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Affluenza és la nova etiqueta d’una malaltia social molt
controvertida. Resulta que es considera que aquest noi no
era responsable dels seus actes perquè mai se li havia
ensenyat a ser responsable; només a centrar-se en tot allò
material, i en tenir més i més. És a dir, el psicòleg de la
defensa el va descriure com una criatura que ha estat edu-
cada només per tenir-se en compte ell mateix, per fer el
que ell vulgui, per no acceptar cap tipus de responsabili-
tat; per consumir i divertir-se sense que li importin els
altres.

Del cas tot és preocupant, però el que és més important
és que el jutge ho hagi acceptat. Per què? Perquè el que
ha fet el jutge ha estat traslladar la responsabilitat als pares
i dir que no li podem donar la culpa noi; sinó als pares que
no han fet la seva feina d’educar-lo. I, per tant, el condem-
na a una institució de rehabilitació que pagaran els pares
que, a més a més, tenen molts diners i per tant no els
suposa un gran trasbals. Però si decidim que algú no té
responsabilitat perquè la té un altre, llavors hauríem de
veure aquest altre fer-se càrrec d’aquesta responsabilitat;
més enllà de pagar la rehabilitació del fill.

Un altre cas. També un jove de 17 anys d’Alemanya, Tim
Kretschmer, que l’any 2009 va matar a quinze persones de
la seva escola. Mestres i companys. Una vegada passat
tot l’enrenou, ara la ciutat, Winnenden, denuncia els pares
perquè el pare no tenia la pistola degudament tancada
amb pany i clau. Fixin-se que són dues maneres diferents
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de considerar els fets. En aquest cas, –més enllà de si el
noi tenia responsabilitat o no–, es trasllada, com en el cas
anterior, aquesta responsabilitat als pares i, a més a més,
es busca que paguin per ella i per això se’ls porta a judici. 

Per què explico aquests dos casos? Perquè crec que
il·lustren molt bé l’embolic tan gran que tenim i que fa que
acceptem que els joves no han d’assumir les seves res-
ponsabilitats –com si els poguéssim definir com a menors
“in eternum”–, i discutim sobre qui les té en el seu lloc.
Sembla que tot d’una no sapiguem educar els ciutadans
del futur i això no se soluciona, només, passant la respon-
sabilitat als altres; encara que evidentment, també la
tenen.

Un embolic que ja fa temps que va emergir. Recordem
quan vam començar a sentir acusacions creuades entre
família i escola sobre qui era responsable de l’educació
dels nens i nenes. De fet, de la mala educació. Això no
s’havia donat mai abans, de la mateixa manera, entre dues
institucions socials tan importants; atès que en principi
estan fetes per col·laborar entre elles i reforçar un mateix
tipus de socialització. Hem assistit durant un temps llarg a
una batalla força cruenta que ha consistit en acusacions
de pares a mestres i de mestres a pares, donant-se les cul-
pes i traslladant responsabilitats.

En la baralla només una única qüestió clara en ambdós
bàndols: que els nens tenen actituds que no són les con-
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siderades correctes. Però en tot cas ningú es posa d’a-
cord, en qui té la culpa. Sistemàticament els pares diuen
que l’escola no està fent el que toca i l’escola diu que els
pares no estan fent el que toca. Al final, la societat –és a
dir en conjunt–, sembla que s’està decidint per donar la
responsabilitat més gran i única als pares. Com en aquests
dos casos que hem explicat, –i en d’altres–; a on ningú
parla del paper dels mestres, de la comunitat, dels mitjans
de comunicació o de l’estat. No és casualitat; i no és que
negui la importància dels pares en la socialització, –he
començat parlant d’ella–, però així l’estat s’assegura que
no ha d’actuar canviant escola, mitjans... Deixant la res-
ponsabilitat en l’àmbit particular, el sistema social s’espol-
sa de sobre les seves pròpies responsabilitats.

Com eduquem a les nenes i nens?

No ja a aquests casos que han acabat en un conflicte gros,
sinó a la majoria dels nostres fills i filles. Què hi ha al darre-
re dels canvis en el comportament? Evidentment moltes
coses, però una de bàsica, des del meu punt de vista: el
sistema de valors ha canviat. I el sistema de valors ha can-
viat perquè el sistema de valors dels pares, –si no de la
majoria, de molts–, ha canviat; i els dels mestres també; i
els que es veuen a la tele també. I tot, perquè els valors
que triomfen en la societat han canviat, però encara tenim
referents antics o anteriors sobre el que és bo o adequat; i
d’aquí la polèmica i el malestar creixent. Vostès que aca-
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ben de fer un cicle sobre valors, crec que això ho tenen
molt present.

Bàsicament hem passat d’un sistema de valors en que el
valor de la comunitat era central, a un sistema de valors en
que l’individu és el central. Aquest canvi, però, ha estat
gradual. És a dir, el focus d’importància s’ha traslladat. No
és que anteriorment no es tingués en compte també el que
volia l’individu: les necessitats, els drets, el que senzilla-
ment venia de gust o es volia; ocupava un ordre diferent.
Ara hem construït un ordre social en que el que vol l’indi-
vidu és prioritari; i la idea de comunitat s’ha diluït, fins a tal
extrem, que pràcticament ha desaparegut. Què vull dir
amb això? La idea de comunitat és la idea de reconèixer a
l’altre i, a més a més, de fer-ho en igualtat de drets i con-
dicions.

Des de la meva perspectiva, el nus de la qüestió en la
manera en com estem socialitzant, actualment, és que
socialitzem en “individual”. I això no és casualitat. Té a
veure amb quins són els valors que regnen, en general, a
la nostra societat. Ho veiem clarament en l’economia, la
política... Hi ha ajudat molt el nombre creixent de fills
únics, –malgrat el desig de tenir-ne més–, i també l’e-
xistència de l’estat del benestar, i la creixent masculinitza-
ció de la societat. Hi han contribuït tot un seguit d’idees
que han posat l’èmfasi en els drets, que són importantís-
sims; no seré jo qui digui que no s’han de respectar els
drets de les persones. Però no hem posat èmfasi, de la

88



mateixa manera, en els deures. No hem posat èmfasi, en
el per què les coses són com són i, sobretot, hem perdut
molt de vista els valors tradicionals que ens lligaven a la
necessitat del treball i l’esforç per aconseguir les coses.
Ens hem focalitzat en el merèixer i no en el guanyar-nos les
coses. Més enllà del que significa guanyar diners o rique-
sa, per sobre de tots i de tothom.

A finals dels 90 i principis del segle XXI, el que ha primat
és la màxima “ser el més llest fent la menor feina possible”,
guanyar sense esforçar-se; fins i tot si cal robant i engan-
yant, o tenint comportaments inadequats, o reprovables.
Ho veiem cada dia en el que es reconeix com a triomf, amb
qui es fa popular a la tele... Extrapolant, és la idea del
guany absolut. Guanyar a canvi de res o per sobre de qui
sigui. I guanyar només significa fer-ho en coses materials.

Els nens ho aprenen perquè els pares es comporten així o,
en tot cas, valoren així les coses; i aquesta és la idea que
transmeten i reforcen com a volguda, o desitjada, o preua-
da. I no només els pares, tots els agents socials van en el
mateix sentit, si més no, els principals. També, és cert que
no són tots els pares, però sí majoritàriament, i, cada vega-
da, més. Hi ha però pares, –especialment els més grans–,
en una doble socialització o entremig de dues. L’antiga, la
que els han traspassat els seus pares i el món com és en
l’actualitat. Però a cada generació que passa te n’adones
de com aquest principi d’individualitat és més important.
S’observa en tot moment, en grans temes, –com per
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exemple els motius de divorci o les estratègies de carrera
professional–, i en petits detalls; no cal una declaració
solemne de principis d’actuació o de filosofia de vida. Al
contrari, perquè pot ser que el discurs es quedi, encara, en
el que és considerat políticament correcte. 

Pensem en com cada vegada és més habitual, a la porta
de l’escola, que els pares parin amb el cotxe davant
mateix de la porta d’entrada, en doble fila o allà on està
prohibit. Prima l’interès individual i propi: tinc tard, no vull
que el nen camini o es mulli, no vull aparcar... mínim
esforç, màxim benefici; i no pensar en els altres, fins al
punt de no respectar les normes de circulació. No només
ha canviat, d’un temps ençà, que cada vegada més gent
ho fa, ja no és l’excepció, sinó que a més a més quan pro-
testes o senzillament demanes o indiques la inoportunitat
del fet, no hi ha assumpció de culpa o reconeixement de
responsabilitat. Ans el contrari, el més habitual és una dis-
cussió, un atac, un exabrupte per haver estat molestats, o
assenyalats, o importunats...

Aquesta és una norma que ha esdevingut força general, de
pares i d’aquells que no ho són; de la majoria, fins i tot de
molts que han estat socialitzats de petits de manera ben
diferent. Per tant, també és habitual que hi hagi gent gran
protagonitzant aquests tipus de comportament. 

L’altre dia sortia amb el cotxe del pàrquing del Corte Inglés
de Diagonal amb el meu fill al costat i hi havia una família
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al mig de la calçada. No sabien on havien aparcat el cotxe.
Eren una parella jove i dues criatures, i anaven caminant i
parant-se ben bé pel mig. Nosaltres al darrere esperant
que s’apartessin. Pare i mare discutien a on estava el
cotxe, i els nens els miraven. Ens veien perfectament i jo
vaig bufar d’exasperació en adonar-me que tornaven a
aturar-se, sense apartar-se. Llavors l’home es va dirigir a
mi de males maneres i em va dir de tot per, segons ell,
importunar-los, no esperar-me, i no tenir paciència. No
vaig discutir, de casualitat, perquè realment no tinc pacièn-
cia i la situació, a banda de la reacció, era del tot injusta.

No sempre s’aconsegueix no discutir, però no serveix de
res fer-ho, perquè el normal hauria estat una disculpa
–atès que estaven entorpint el pas als altres–, i si no es
dóna és, precisament, perquè no hi ha reconeixement dels
drets dels altres, només de les pròpies necessitats.

Aquest exemple pot semblar una fotesa, però és tot el
contrari; com a pares hem de ser molt conscients, en tot
moment, el comportament que mostrem als fills. Com a
sociòloga, em preocupa molt el que fan tots els pares i
mares. Els nens d’aquesta família segurament creixeran
repetint i ampliant aquest tipus de comportament si és
l’habitual dels pares; però també, si no reben una socialit-
zació diferent per part d’altres institucions socials.
Bàsicament, l’escola, –que és clau en el canvi de proces-
sos de socialització, i per tant de canvi de valors–, i els mit-
jans de comunicació. 
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No em serveix com a sociòloga posar l’etiqueta de mal
educats a aquests pares; el que m’interessa és tenir clar
quin és l’abast social d’aquest tipus de comportaments. I,
especialment, em preocupa el que significa que les criatu-
res es socialitzin en una societat que promou la idea de
que l’únic que importa és allò que t’importa a tu. Són prio-
ritàries les teves necessitats, els teus drets i allò que vols.
Per tant els nen d’ara no és que estiguin mal educats en el
sentit de que no se’ls ha educat; sinó que estan educats,
en uns valors diferents. És habitual sentir a dir que els nens
d’ara no tenen fre, van a la seva, no respecten normes. En
tot cas ho fan de manera més generalitzada que abans,
perquè copien el que veuen, perquè els seus pares també
es comporten així o, en el seu defecte, projecten més que
mai en ells els desitjos no complerts, i la manca d’autoritat
i control sobre els fills. Per tant, estan aprenent unes coses
diferents del que apreníem els nens i nenes d’altres gene-
racions. Estan aprenent, des del punt de vista del context
social, que el que importa és allò que “jo” vull, com si esti-
guéssim sols, com si només existíssim cada un de nosal-
tres. No ho dic en un sentit físic, malgrat que cada vegada
hi ha més fills únics.

A més a més, aquest enfocament es reforça perquè els
nens han passat a ser els reis de la casa. Siguin, o no, fills
únics. Les nostres famílies han canviat en moltes qües-
tions, però és una constant que les criatures són l’eix de
tot el procés familiar. Aquest fet, en una altra època i en un
altre context que no fos el de la individualització creixent,

92



tindria menys efecte que en el present atès que reforça la
falta de tenir consciència i respecte de l’altre i, sobretot,
d’acceptar responsabilitats. 

He començat dient que el fet de no considerar la importàn-
cia del paper de la família en la societat ha provocat un
biaix metodològic important en el coneixement científic. El
mateix ha passat amb el feminisme. No hem incorporat la
superació de la mirada androcèntrica al coneixement cien-
tífic. Ha estat relegat a una baralla entre masclisme i femi-
nisme; com si fossin la mateixa cosa, o fossin al mateix
nivell. Fins al punt que en tots els estudis, el cos central de
coneixement va per una banda i, després, a part, hi ha el
que ha investigat el feminisme sobre aquest camp, o el
que té a veure amb les dones en l’àmbit determinat de
coneixement del que ens ocupem. Aquest és l’error més
gran que està fent la ciència actualment i el que fa que no
puguem avançar en el coneixement del món que ens
envolta. El sexisme és una qüestió que és inherent a la
nostra estructuració social. El sistema sexe-gènere que
hem establert és fonamentalment estructurador del nostre
sistema de valors i de la nostra cosmovisió. El sistema
sexe-gènere és una de les qüestions més importants de la
nostra vida, malgrat que actualment se’n parli com si fos
un tema superat.

No puc explicar aquí tot el que suposa el sistema de rols
tradicionals lligats al sexe, el gènere social, però sí que vull
assenyalar, perquè és central per al tema d’avui, que ac -
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tualment estem socialitzant només en masculí. El trenca-
ment dels rols tradicionals s’ha produït de manera asimè-
trica. No s’ha superat ni la discriminació ni la desigualtat
en vers les dones; malgrat que, suposadament, ara edu-
quem igual a nens i nenes i considerem, en general, que
homes i dones poden fer les mateixes coses. Aquest canvi
l’hem fet sota la base de denigrar el gènere femení tradi-
cional i educant les nenes com si fossin nens. Només
socialitzem en masculí, i un dels valors de la masculinitat
ha estat tradicionalment el jo, la competència, la individua-
litat, l’èxit personal. És a dir, un reforç més de la individua-
lització. El paradigma, el patró social dels homes, està en
la individualitat. El de les dones, tradicionalment, està en la
comunitat, en la solidaritat, està en la família, està en tenir
la cura dels altres.

Estic dient que hem de tornar als valors tradicionals? No,
ni de bon tros; no dic mai a ningú com ha de viure i, a més
a més, no és el que jo voldria. Només assenyalo que en
aquest transvasament, en aquesta evolució, hem perdut el
donar valor a tot allò que han estat valors femenins; els
hem deixat de banda, en comptes de compartir-los. El que
fem és educar en masculí; i educar en masculí és un ele-
ment més que fa que perdem de vista la responsabilitat, el
respecte pels altres i la necessitat d’entendre que vivim en
comunitat. 

De manera resumida, i al meu entendre, aquests són els
trets bàsics que fan que les nostres criatures, les nenes i
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els nens, tinguin uns determinats objectius i uns determi-
nats tipus de comportament diferents als que podien ser
majoritaris en generacions anteriors. El canvi en els rols de
les dones, sumat a l’androcentrisme social i científic, fa
que a més a més hàgim desposseït a la criança de la
importància social que té. Una de les raons per les quals
penso que la família s’ha convertit en una caixa negra és
perquè, en la negació de la importància del paper que han
tingut en ella les dones i la feina que feien, s’ha menystin-
gut també, –com a resultat col·lateral–, la importància d’a-
quest procés bàsic per esdevenir adults. Parlar de la
criança vol dir posar en valor el treball de cura i fixin-se que
l’únic que hem fet, en general, és no donar-li cap valor o
parlar-ne despectivament. El concepte de “maruja”, ho
resumeix perfectament.
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Som mamífers i com a mamífers hem d’aprendre. No
només és que no ens puguem valer, és que hem d’apren-
dre a ser mamífers grans. D’aquesta feina tan important i
delicada, tradicionalment, se n’ocupaven les dones. Això
no ha canviat, se segueix necessitant i ho segueixen fent
les dones; però la societat no deixa, ara, ni espai ni reco-
neixement per a aquesta tasca. Les dones ho fem com
podem i quan podem; els homes no s’han posat a fer-ho i,
a més a més, no hi ha temps per fer-ho. La reforma horà-
ria i la conciliació són dos dels grans temes organitzatius
pendents de la nostra època.

Un dels pitjors missatges que he sentit mai, malgrat s’ha
fet molt popular, és això que es diu que les criatures no
necessiten molt de temps, que necessiten temps de qua-
litat. Mentida. Necessiten el major temps possible, i, a més
a més, que sigui de qualitat. Criar és acompanyar, és que
hi hagi algú; i algú vol dir algú que t’estimi, no vol dir algú
que ho tingui com a feina. Ha de ser algú que t’estimi, i pot
ser el pare o la mare. Millor el pare o la mare que un avi;
millor tots dos i, a més a més, els avis i tota la comunitat.
Però els papers són diferents i no poden ser intercanvia-
bles. La nostra societat ha passat per sobre d’aquest fet i
l’ha aixafat pràcticament amb un tractor. Les criatures
necessiten estar acompanyades, perquè créixer vol de
vigilància i atenció permanent.

L’administració pública, pel que hauria d’estar preocupa-
da, és per com donar les condicions per a que aquesta
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criança es pugui produir en les millors condicions, però és
precisament un dels temes dels que menys s’ocupa. 

Per exemple, el debat sobre el dret a la vida, lligat a l’a-
vortament, que ha ressorgit aquests dies, fa mal, social-
ment parlant, per moltes qüestions. La primera, no només
perquè la societat no ho estava demandant; és més, majo-
ritàriament, la societat estava conformada amb la situació
que teníem. Malgrat no ser plenament satisfactòria per a
molts. Penso que l’avortament ha d’estar liberalitzat abso-
lutament, ha de ser completament gratuït i que els metges
no poden fer objecció de consciència. I això que en el meu
cas, per una qüestió de creença personal, no considero
l’avortament com una opció possible. Però aquest és un
debat per a un altre dia.

Teníem, doncs, una situació en la que aquest tema no
representava un conflicte social. Per tant, què hi ha darre-
ra d’aquesta discussió, disfressada de dret a la vida? El
que hi ha darrera és tornar a posar les dones al seu lloc,
prenent-los drets, o no concedint-los els mateixos que als
homes. L’objectiu és no deixar que les dones ens empo-
derem. L’església és una de les institucions socials que
més sap sobre el poder. És igual de quina parlem. En qual-
sevol església, l’ortodòxia d’aquesta església, –cristiana o
no, catòlica o no, musulmana o no, la que sigui–, és el grup
social més radicalitzat en contra de que la dona canviï;
perquè saben que si la dona canvia, canvia el món. Saben
per què canvia el món? Perquè la família és la base de la
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nostra estructura social. I la dona, –ens ho mostren les
dades encara–, segueix essent el pilar central sobre el que
se sosté aquesta institució.

Els embats continus i constants contra el preservatiu, con-
tra els anticonceptius i, evidentment, sobre l’avortament,
tenen un únic objectiu: no deixar que les dones controlin la
maternitat. Tenir criatures és el més important per a una
societat, –encara que no es reconegui–, perquè sense cria-
tures cap societat té futur. Cap dona avorta perquè vol, en
el sentit més irresponsable de l’expressió. Hauríem d’estar
preocupats –i per tant debatent–, pels motius que fan que
les dones avortin; i, especialment, en quants d’aquests
estan relacionats amb les condicions o la impossibilitat de
la criança. En canvi, tenim una societat molt més preocu-
pada pel dret a la vida dels no nascuts que dels nascuts.
Per què no ens centrem en una idea molt més bàsica,
coherent, racional i efectiva: què està passant amb totes
les criatures que nosaltres tenim ja en aquest món? Com
donem, com a societat, les millors condicions, –no només
en un sentit de condicions materials–, per a que els pares
puguin portar endavant la criança dels nous membres de
la societat? La nostra societat serà en el futur el que siguin
i facin d’ella les criatures que ara estem criant; i la manera
com nosaltres les criem, ens dóna mesura de com serà
aquesta societat de futur. És una gran irresponsabilitat no
ocupar-se’n prou. 
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VIRTUTS PER EDUCAR EN TEMPS D’INCERTESA

Salvador Cardús i Ros
Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat

Autònoma de Barcelona (UAB)
Professor titular del Departament de Sociologia de la

UAB
Membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans

Barcelona, 1 d’abril de 2014

Molt bon dia a tothom.

Dins d’aquest cicle, centrat en una reflexió sobre la família,
parlaré de les virtuts per educar en temps d’incertesa.
Miraré de ser molt sintètic i bàsicament em centraré en
dues idees –com deia, irònicament, José L. López Aran -
guren: “pocas pero confusas”–. Miraré que les dues idees
siguin el més precises possible. Són dues idees que van
una mica contracorrent i no són el que més habitualment
sentim a dir sobre la situació educativa i el paper de l’es-
cola i la família. El fet que no digui el que se sol dir i el que
diu tothom, no em fa ni més valent ni més original, ni més
bo; simplement és una voluntat de fugir, d’una manera
conscient i voluntària, del pessimisme educatiu que ofega
aquesta societat. Un pessimisme que, des del meu punt
de vista, és la primera raó de la debilitat educativa que
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tenim com a societat. Em refereixo al fet de tenir poca con-
fiança en nosaltres mateixos, de manera que acabem
transmetent una visió poc engrescadora respecte del futur.
I fent això, el que fem és reduir i limitar les expectatives
sobre el que podríem arribar a ser.

La primera cosa que vull dir és que les tesis que sostindré
neguen la idea inicial de que ara es viuen moments espe-
cialment tràgics o dramàtics des del punt de vista educa-
tiu. Tinc una col·lecció de fitxes, que ara no podré utilitzar
de manera extensa, de referències d’èpoques diverses,
que em permetrien demostrar que les visions catastrofis-
tes no són pas d’ara. Frases com les d’un catedràtic de
Ciències Naturals de la Universitat de Barcelona que, par-
lant dels exàmens de final de curs, deia que la major part
d’aquests exàmens eren inqualificables (ni ortografia, ni
sintaxis, una lletra que no s’entenia...), “cosa que demos-
tra que els estudiants avui dia arriben a les aules univer-
sitàries després de fer un batxillerat que no proporciona ni
la més elemental preparació del que hauria de ser l’escola
primària”. Això hi ha gent que ho subscriuria en aquests
moments i que té aquesta imatge del nivell actual de l’e-
ducació universitària. Però resulta que aquesta és una
frase del catedràtic Odón de Buen, escrita no pas el 2014,
sinó el 1890, quan els estudiants universitaris tots eren fills
de metges, d’empresaris, etcètera. Per tant, fa més de
cent anys que algú escrivia una cosa que ara podríem lle-
gir i ens seguiria semblant actual.
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O aquella altra cita que diu: “Abans sí que es vivia segons
les regles de la temprança i els joves anaven a dormir i es
llevaven d’hora; no com ara que la gent beu, han adoptat
estils de vida molt descurats, només es preocupen de
divertir-se, se’n van a dormir tard, es lleven a qualsevol
hora... estem degenerant”. Una frase d’un filòsof xinès de
mil anys abans de Crist, Chi Po. O sigui que fa mil anys
abans de Crist els joves, tot i no tenir ni mòbil, ni discote-
ques, ni cotxe, ni moto, es veu que ja anaven així. 

I per acabar, vegeu aquesta altra citació: “Ara als joves els
agrada viure bé, són mal educats, menystenen l’autoritat,
són poc respectuosos amb els seus superiors, prefereixen
la conversa banal a l’esforç. Els joves ara són els tirants,
no saluden a ningú, no respecten els pares, devoren el
menjar i tiranitzen els seus mestres”. Un pensament atri-
buït a Sòcrates, del segle IV aC. 

Això vol dir que potser hauríem de començar a pensar si
és que sempre hem tingut aquesta visió sobre el present i
sobre el passat quan hem parlat d’educació. Potser haurí-
em de començar a considerar si quan veiem el món tan
fosc, tan gris, tan negre, el problema no és del món, sinó
de les ulleres que portem. Potser el que hauríem de revisar
és la nostra mirada sobre el món. 

Així doncs, les dues coses que diré, van en aquesta línia
que és en la que en temes d’educació fa molts anys que
estic mirant de lluitar i de combatre: contra les visions pes-
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simistes i, des del meu punt de vista, absolutament injus-
tificades. Tan injustificades, per posar un exemple, com el
que passa ara amb els informes PISA. Cada cop que surt
un informe PISA ens flagel·lem dient que aquest país és un
desastre. En realitat aquest país està en la mitjana dels
països de centre Europa com França o Holanda. Però
saben què no diuen els diaris? El que no diuen, per exem-
ple, és que un país de l’OCDE que està al capdavant en
innovació tecnològica, científica i en recerca com és Israel,
doncs està en el cinquè lloc... començant pel final en els
informes PISA en matemàtiques i ciència, just al costat de
Grècia i de Romania. Per la qual cosa, una de dues: o els
resultats de PISA no tenen res a veure amb la capacitat
d’un país per avançar, o no diuen gran cosa –o no ho diuen
tot– sobre la qualitat de l’ensenyament. 

Ja sé que amb tot això no els canviaré l’opinió sobre la
seva visió pessimista sobre la realitat educativa, però com
a mínim em proposo aconseguir que vulguin escoltar les
dues idees de fons que defensaré. 

En primer lloc, sostinc que la incertesa no és el problema.
La incertesa forma part de la condició humana. El proble-
ma que hi ha hagut en el camp de l’educació aquests
últims vint-i-cinc o trenta anys és, precisament, que hem
viscut en una societat que ha volgut ignorar la seva condi-
ció incerta, que ha volgut ignorar que la incertesa forma
part de la vida humana i de totes les societats; que preci-
sament la civilització, el procés de civilització, es produeix
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perquè a partir d’una clara consciència de la fragilitat
humana i de la incertesa social, els grups humans, les per-
sones, l’hem combatuda i això ens ha fet progressar. Ens
ha fet progressar la consciència de la incertesa, no la
ignorància de la incertesa, no l’enganyar-nos a nosaltres
mateixos sobre aquesta condició. 

Aquesta consciència de la fragilitat de la condició humana
és el que ens ha fet progressar en el terreny de la salut, el
que ha fet millorar les condicions de vida i aconseguir
doblar l’esperança de vida en un sol segle. Fantàstic. Però,
naturalment, això no ens allunya de la condició incerta. I
quan podem arribar a 80 anys, és clar, descobrim que això
ens posa al davant de noves incerteses: noves malalties,
noves causes de mort no esperades, nous dilemes davant
de la qualitat de vida a aquestes edats... Ara ens sembla
que morir-nos als 60 o als 65 anys és un drama. Sí: és un
drama, però és un drama perquè hem estat capaços de
superar aquests estadis i ens seguirem superant mentre
siguem conscients d’aquesta condició incerta com a indi-
vidus.

Des del meu punt de vista, el problema fonamental de l’e-
ducació ha estat que hem viscut en una societat que ha
volgut ignorar aquesta condició incerta, i en ignorar aques-
ta incertesa, el que ha fet és quedar atrapada en el pre-
sent, menystenint el passat i desatenent el futur. S’ha cre-
gut que el passat no ens servia de res i que el futur estava
garantit, que un o altre vetllaria per nosaltres. Si acabem a
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l’atur, ja vindrà l’Estat i ens pagarà la pensió; si estem
malalts, ja ens curaran perquè això és gratis... Hem viscut
durant uns anys com si el món s’hagués convertit en un
lloc tan segur que ens permetia estalviar-nos l’haver de
reconèixer aquesta incertesa i haver de reflexionar sobre
com afrontar el futur. 

De tot això se n’ha dit la postmodernitat. Aquella postmo-
dernitat que s’entenia com un viure al dia, allò que feia
tanta gràcia del carpe diem, (i que si ho haguéssim de tra-
duir en espanyol seria allò de “que me quiten lo bailao”).
Hem viscut durant vint-i-cinc o trenta anys vivint al dia i
exprimint el present. És un presentisme que ens ha portat
al descontrol moral; a l’abandó de la lluita per la millora; a
criatures que no es volen fer grans; a adolescents que no
entenen per què haurien d’estudiar i a l’abandonament
dels estudis de manera precipitada perquè es guanyaven
molts més diners anant a l’obra a fer de peó que no pas
seguint estudiant i arribant a la universitat i sabent que
després de vint-i-cinc anys de carrera acadèmica potser
tindries una plaça en la que, amb sort, arribaries a cobrar
1.500 euros. 

L’any passat vam fer un documental per a TV3, Veus
d’una generació, amb joves de 20 a 30 anys, i era sor-
prenent veure la cara estupefacta d’aquests joves davant
la crisi. En recordo un que deia que ell havia deixat l’ins-
titut, no havia acabat la secundària, havia començat a
treballar a l’obra, que amb poc més de 20 anys cobrava
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3.000 euros al mes, s’havia casat, la seva dona era mes-
tra i cobrava 1.500 euros, i s’havien embolicat a pagar
una hipoteca de 1.600 euros. Al cap d’un temps s’havia
quedat sense feina, i ara no entenia què havia passat, no
entenia què havia fet dels diners, no havia estalviat res i
no havia previst res. Parlo, doncs, d’aquesta cultura de
viure el present, del no pensar en l’endemà, de no fer cap
previsió sobre res, de pensar que tot és segur. Això és el
retrat dels anys que hem viscut, d’un cert abandó de les
referències morals. 

Però això és un problema de fa vint o vint-i-cinc anys, no
de tota la vida. D’un temps que podríem dir, des del punt
de vista educatiu, d’especulació moral. Un temps que ens
ha portat a viure al marge de la virtut. Aquesta situació ens
ha portat a fer un discurs pessimista, catastrofista, i a fer
discursos de caràcter moralitzador, de voler-ho analitzar
en termes moralistes, i en definitiva, a fer discursos sobre
la crisi de valors. El discurs de la crisi de valors, des del
meu punt de vista, és una fugida endavant. Suposa imagi-
nar que els problemes són de naturalesa individual i que
som els individus els que ens equivoquem. Però quan un
jove amb 15 o 16 anys se n’anava a treballar a l’obra sense
acabar els estudis no era que no valorés l’esforç: estava
prenent una decisió racional. Des d’un punt de vista racio-
nal, el més raonable era anar a treballar. Per què havia de
posar expectatives en una via que no sabia on el portava i
que probablement l’hauria portat a unes condicions labo-
rals més precàries? 
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Aquest discurs de la crisi de valors ha servit per amagar la
crisi política i econòmica –la cultura de la cobdícia de la
que parla l’economista Francesc Cabana– en la que viví-
em. Quan ara sento dir que l’educació té problemes, jo
recordo que el llibre “El desconcert de l’educació” el vaig
publicar l’any 2000, i el vaig publicar com a resultat del que
ja estava observant a les escoles quan hi anava a fer con-
ferències. Per a mi, el problema educatiu no està en la crisi
econòmica i en la incertesa actual respecte del futur, no.
La crisi educativa ens la va portar els anys d’abundància,
els anys que vam perdre el món de vista, uns anys que
semblava que tot vindria regalat, que no calia pensar en el
futur, uns anys de sobreprotecció dels pares cap als fills,
en què vam perdre els bons hàbits de saber dir que no, de
saber que les coses s’han d’aprendre amb esforç. Per tant,
mentre tots miràvem cap a l’altra banda perquè el país
anava bé, perquè semblava –equivocadament– que tot-
hom s’anava fent ric i que tothom anava tan fantàstica-
ment bé, l’educació anava empitjorant. 

Els problemes educatius els van crear, doncs, els anys de
prosperitat. La prosperitat econòmica, aquesta falsa pros-
peritat, és el que va trasbalsar els bons hàbits educatius,
el que es va carregar els referents que ens permetien edu-
car de manera adequada. Són els anys de creixement els
que afavoreixen l’abandonament escolar. A les Illes Ba -
lears pràcticament el 50% de les criatures no acabava la
secundària. Com l’havien d’acabar si hi havia oportunitats
de treball i bons sous fora de la formació escolar? Aquí
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tots hem fet sermons sobre la importància de la formació.
Però jo recordo una reunió en una Cambra de Comerç, on
els empresaris que hi havia ens van tirar la cavalleria per
sobre als professors perquè deien que la formació que
donàvem a la universitat i a l’escola no s’adequava a les
necessitats del mercat laboral. Ara bé, quan ja ho havien
dit tot, després de reconèixer que segurament no ho fèiem
prou bé, i els vaig preguntar si ells, quan havien de con-
tractar algú, buscaven el que tenia més bona formació, o
l’últim ciutadà acabat d’arribar al qual podien pagar una
misèria de sou. Si per una banda diem que l’important és
la formació però a l’hora de créixer el que busquem és el
sou més baix possible i preferim que aquell paleta hagi de
refer tres vegades la feina perquè encara ens surt més
barat que no pas tenir un oficial ben preparat, finalment,
qui és el que està marcant les regles de joc social? I què
volem que passi? Que la gent es resisteixi a les regles de
joc que nosaltres mateixos els estem oferint? 

Per tant, tenir una bona formació, servia per trobar feina?
No, no calia. Estàvem en una societat que aplaudia amb
una frivolitat enorme els èxits fàcils. Recordeu tots aquests
suposats cantants, mals actors i gent sense ofici ni bene-
fici que cobraven unes barbaritats per fer l’imbècil a la tele-
visió i als quals tothom els reia les gràcies? No es pot
demanar una societat amb un tremp sòlid quan es riuen les
gràcies dels més ignorants. Recorden aquella enquesta
que preguntava si algú votaria a Belén Esteban si es pre-
sentava a unes eleccions, i resultava que molta gent deien
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que la votarien de presidenta? Ara ja no passa això, o no
passa tant, però això passava fa només cinc o sis anys.
Naturalment això va comportar el que en diríem una atura-
da de l’ascensor social. Una societat que no és meritocrà-
tica, una societat en que es valora els més cretins, una
societat en que sense cap mena de formació et pots fer
ric, on pots guanyar amb 20 anys 3.000 euros al mes fent
d’encofrador, doncs és una societat que s’ha begut l’ente-
niment, absolutament desequilibrada i que desincentiva
qualsevol mena d’esforç. Llavors ja podem anar fent dis-
cursos sobre l’esforç. Però els discursos sobre l’esforç
s’han de fonamentar en una societat que el premiï. No
podem fer el discurs de l’esforç però anar premiant els
barruts. 

La conclusió d’aquesta primera reflexió és que sóc del
parer que aquesta crisi que ara vivim serà extraordinària-
ment positiva per a l’educació. Que, de fet, ja ho està
essent. Precisament, la recuperació de la consciència de
la nostra feblesa, de la nostra fragilitat, d’aquesta condició
incerta de la nostra societat, ens torna a fer pensar en el
futur, ens torna a fer pensar que l’educació és important,
torna a posar les coses al seu lloc. L’educació torna a estar
al centre de les preocupacions de les famílies i dels
governs, i això està ja començant a donar resultats, fins i
tot a la menuda; no caldrà esperar d’aquí deu anys a
veure-ho. Això ja està donant resultats ara mateix. A les
universitats, la gent torna a anar a classe, quan fa pocs
anys la meitat dels estudiants no hi anaven. Es tornen a
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presentar a exàmens, tornen a estudiar fort. A les escoles
els índex d’abandonament han baixat d’una manera signi-
ficativa i ja ens estem acostant a les mitjanes europees.
Això serà molt ràpid. Tornarem a posar les coses al seu lloc
per força, però encara que sigui perquè no tenim més
remei, l’educació tornarà a quedar al lloc que li correspon.
I si sabem aprofitar bé aquesta crisi veurem com, malgrat
totes les retallades, els resultats milloraran. I d’aquí cinc
anys, estic segur, que podrem parlar amb números a la
mà, i veuran com, malgrat totes les dificultats, els resultats
hauran millorat en tots els sentits. 

Davant d’aquesta situació, davant d’aquesta redescoberta
de la precarietat, de la incertesa pròpia de qualsevol orga-
nització social i de la nostra condició humana, què hem de
fer? Doncs menys plorar, menys discursos moralistes
sobre els valors i, en canvi, més posar l’accent sobre allò
que en diem virtuts. Vet aquí la segona tesi que sostindré.

En la defensa d’aquesta tesi els confesso que, en un cert
sentit, he fracassat. Fa molts anys que estic defensant que
cal deixar de parlar de valors i que hem de parlar de vir-
tuts. Que els valors són retòrics, que a la gent no ens costa
gens fer sermons. Però que l’important no són els valors,
l’important són les virtuts, és a dir, aquelles disposicions
que hem adquirit a través de l’exercici i l’aprenentatge. 

Aristòtil sostenia que hi havia tres fets importants: el saber,
l’emoció o la passió, i la virtut. Però Aristòtil ja deia que la

109



bondat i la felicitat la trobaríem en la virtut, no pas en el
saber ni en la passió. La bondat i la felicitat, efectivament,
es troba en la virtut. En aquestes disposicions adquirides
per l’exercici i l’aprenentatge, ara també en podríem dir
hàbits o rutines. És en les rutines que fonamentem el nos-
tre dia a dia. No en els sermons: en les rutines. De què ser-
veix que una escola es dediqui a fer grans defenses sobre
el respecte, de la importància que té el respecte entre les
persones, si cada dia ens llevem tard i cada matí a casa
nostra es viu una experiència de manca de respecte?
Manca de respecte perquè hi ha empentes per entrar al
bany, manca de respecte perquè fem tard a la feina,
manca de respecte a la pròpia salut perquè no tenim
temps per esmorzar... Per tant, de què serveix anar predi-
cant el que ens agradaria que fos el món si la nostra vida
de cada dia no la il·lustra d’una manera concreta, amb uns
hàbits concrets? 

Sempre he sostingut que el que educa no són els discur-
sos, sinó les maneres de fer que, amb el temps, es trans-
formen en maneres de ser. I sempre poso el mateix exem-
ple: a casa meva érem cinc germans i el meu pare ens feia
rentar les mans sempre que ens assèiem a taula. Mai no
ens va donar cap explicació de per què ens havíem de ren-
tar les mans perquè devia trobar que era de sentit comú. I
ho és! Era una època on el món no era gaire net, que no hi
havia dutxa calenta cada dia, que la roba només es can-
viava un o dos cops a la setmana... però les mans havien
d’estar netes per seure a taula. Doncs bé: quan jo ara sec
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a taula, si no m’he rentat les mans, no menjo de gust. I no
em diguin el per què. Però el cas és que una manera de fer
es va convertir en una manera de ser. Això és una virtut. La
higiene és una virtut, no és un discurs, no és un sermó, no
és un aprenentatge merament racional, és una pràctica i és
això que la fa permanent. Podríem dir que “els sermons
passen, els hàbits queden”. 

Però, quines doncs són aquestes virtuts per a educar en
temps d’incertesa? Doncs les virtuts són les mateixes de
sempre, aquelles que quan anàvem a escola en deien les
virtuts cardinals i que eren una versió inclosa al catecisme
catòlic de les virtuts clàssiques dels grecs. Sant Tomás
d’Aquino les va reinterpretar a la llum de la tradició cristia-
na, però de fet són quatre virtuts fonamentals que les hau-
ríem de tornar a posar en valor com a pauta, com a guia
per a una bona educació. I, particularment, a la família per-
què estic completament d’acord amb el que sempre s’ha
dit: que la família és la que té la més gran força educado-
ra. Si la família no fa la seva feina, l’escola no se’n sortirà
bé. No ho podem cedir a ningú més. Veiem quines són
aquestes virtuts:

La fortalesa, que és la capacitat de fer front a les dificul-
tats. Això que ara els psicòlegs en diuen “resiliència”. La
fortalesa és la virtut que et fa fort davant les dificultats, i
això s’aprèn. Això no és un discurs, això no és un sermó.
O t’hi han educat, o no t’hi han educat. O has après a sal-
var dificultats, o no en saps. O et saben dir que no i et fan
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acabar el plat d’espinacs que tens al davant i aprens des
de molt petit a superar aquestes dificultats o les dificultats,
de grans, són més difícils de superar.

La temprança, que és l’hàbit de ser moderats en el desig.
És la virtut que va lligada al control del temps, a la pacièn-
cia, a la perseverança, a la tenacitat. Jo parlaria menys de
l’esforç, perquè quan parlem de la cultura de l’esforç, el
problema no és que la gent no s’esforci sinó que potser
s’esforcen en el que no voldríem... Els joves, i tant que
s’esforcen! Però potser no en el que voldríem. El problema
més aviat el tenim en l’aprenentatge del domini del temps.
Saber perseverar sense satisfaccions immediates si cal,
ser tenaços, ser pacients i saber domesticar el temps. Això
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és el que és la temprança. En el temps, i en altres terrenys,
però en el cas del temps, per als objectius educatius,
d’una manera principal.

La prudència, que era considerada la virtut del governant
i que consisteix en ensenyar i obrar amb conseqüència.
Ensenyar que les accions tenen conseqüències i que ens
n’hem de fer responsables. Esclar que viure en un país on
el Cap d’Estat pot sortir un dia dient “lo siento, no volverá
a pasar”, això que en una criatura de tres anys li pots
acceptar, quan és el Cap d’Estat qui ho ha de dir, és dece-
bedor. L’exemplaritat negativa d’un Cap d’Estat imprudent
té unes conseqüències socials brutals. 

I la justícia, entesa com la guia cap a la veritat, com la
capacitat d’admirar allò que és realment important. Hem
viscut uns anys en què semblava que l’única guia que ens
podia orientar era la nostra subjectivitat, al nostre gust.
Una cosa era bona si a mi m’agradava. Cap supòsit de
referència exterior. El gust subjectiu com a última i màxima
referència. Però quan el gust subjectiu és l’última referèn-
cia, llavors arriben els experts en manipulació del gust, i es
fan els amos de les nostres decisions. Amb un discurs
aparentment progressista hem estat educant els nostres
fills per fer-los dòcils al mercat. Els hem entrenat en això
que en diem la “motivació”, que com deia un amic, això de
motivar és com voler anar amb bicicleta però que pedali un
altre. Però si tot el que tu fas és perquè algú et motiva des
de fora, un cop t’han entrenat a no fer res si no estàs moti-
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vat, ets presa dels “motivadors”. Cal formar el caràcter,
formar la seva pròpia autonomia, i no formar-lo en la
dependència. 

Jo vinculo aquesta virtut amb l’admiració, que significa
orientar-se cap allò que mereix ser observat. Significa
reconèixer el valor propi de les coses, dels grans científics,
dels avenços del coneixement, dels grans patriotes, de tot
allò que ens vincula profundament amb la comunitat. És
allò que ens fa reconèixer que formem part d’una comuni-
tat i d’unes persones que han lluitat per civilitzar-nos, per
fer-nos millors persones. En definitiva, són virtuts per do -
minar aquesta incertesa que és la condició que ens acom-
panyarà tota la nostra existència, i que ens empenyerà a
millorar-la individual i col·lectivament.

Moltes gràcies.
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LA FAMÍLIA: ESPAI D’ACOLLIMENT I DE 
SOLIDARITAT

Carme Borbonès
Presidenta de Càritas Catalunya

Doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat de
Barcelona

Professora emèrita i directora honorària de la Càtedra
d’Inclusió Social a la Universitat Rovira i Virgili

Membre del Consell Assessor de Polítiques Socials i
Familiars del Govern de la Generalitat

Barcelona, 8 de maig de 2014

Salutació i agraïment, al president i d’altres membres del
Club de Roma a Barcelona, per haver-me convidat a par-
ticipar en aquest cicle de conferències sobre la família,
pilar bàsic de la nostra societat.

Les meves paraules, pretenen posar a la seva considera-
ció, un seguit d’aspectes i de circumstàncies que afecten
vitalment a les persones i a la família en els moments
actuals, doncs

• Cal garantir la permanència d’aquest espai idoni que afa-
voreix el desenvolupament integral de totes persones. 
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• La família és aquest espai humà, per antonomàsia, en el
que l’acolliment i la solidaritat esdevenen nucli essencial.

• Ara, més que mai, la família, està lligada per vincles bàsi-
cament afectius.

• És el lloc específic en el que les generacions conviuen
(vitalment), amb sentit de donació i confiança recíproca:

• – Acceptant a l’altre tal com és
• – Compartint recursos de tota mena...

La família és,
• La cèl·lula bàsica del teixit social, factor fonamental en la

seva cohesió.
• És el primer espai de socialització i d’humanització,

esdevenint referent bàsic a partir del qual es construeix
la persona. 

• En aquest espai s’adquireixen i es desenvolupen les
capacitats “específicament humanes”. És la millor ga -
rantia d’enriquiment personal, individual i social.

• La família és raser, és aixopluc, és l’entorn en el qual
s’estructuren, s’aprenen, es practiquen les capacitats
relacionals i s’aprofundeix en el seu assoliment. És l’es-
tructura bàsica de les relacions afectives interpersonals.

En síntesi, la família garanteix el BENESTAR D’UN PAÍS:
sense la família no és possible una SOCIETAT DEL BE -
NESTAR.

El concepte de família l’hem d’entendre i tractar en un sentit,
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• Ampli i transversal = intergeneracional, amb diferents
graus de parentiu (família extensa) i de convivència.

• Com a àmbit de referència de la identitat (línia contínua
entre passat i present)

• Com a “projecte vital”, en tant que ens projecta cap al
futur.

L’ésser humà neix inacabat, en les primeres etapes de la
vida necessita aquest espai humà, proper i propi que li ofe-
reixi acolliment, escalf i estima des de la solidaritat, des de
la gratuïtat i des de la tendresa...Però també en les darre-
res etapes de la vida, ara de molta més durada que en
altres moments de la història. 

Les persones interactuen en el si de la família d’una mane-
ra diferent de la que fins fa poc coneixíem. Noves realitats
de dependència generades per l’envelliment, les malalties
de llarga durada, els problemes de salut mental etc.,
demanen nous processos d’aprenentatge “ad hoc”, de
caràcter múltiple, per a tots els membres del nucli familiar
a fi de no restar hostatges d’aquestes circumstàncies...

A més, sobretot actualment i, en la història de la Huma nitat,
ens trobem amb persones d’edats diferents –joventut i
maduresa–, amb característiques personals o trajectes
vitals altament afeblits que demanen una atenció especial...

Per tot plegat, a més de reconèixer i enfortir les potencia-
litats de la família, cal que aquesta pugui comptar amb
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recursos específics acompanyats de processos de forma-
ció continuada, per tal d’acarar realitats diverses segons el
moment i les circumstàncies.

I si acceptem que la família és la base de la societat,

• Tots els canvis que afecten a la societat,
• Afecten a la família

Desprès de la Segona Guerra Mundial, han aparegut
grans canvis en la família, deguts als canvis socials

• Incorporació de la dona al món laboral fora de la llar
• Retard en la nupcialitat i en la vinguda dels fills, descens

de fecunditat...
• Modalitats laborals complexes que dificulten la concilia-

ció familiar
• Evolució descendent de matrimonis
• Increment molt substantiu dels fills nascuts fora de

matrimoni
• Increment significatiu de la taxa de divorcitat
• Allargament de l’esperança de vida, etc.

Canvis que generen tot un nou mosaic d’estructures que
fan més complexa la composició de les llars i les relacions
que s’hi poden establir:

• Cada vegada hi ha més famílies monoparentals
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• Diverses modalitats de parelles: parelles de fet, unitats
de convivència, etc.

• Segones i terceres núpcies: Famílies “re-composades”,
que comporta pèrdua del referent de consanguinitat, fills
“nòmades”, progenitors “adquirits”

• Pèrdua de la intensitat de les relacions extensives amb la
família consanguínia

• Estructures familiars que no poden actuar com a “xarxa
de contenció i de suport”: la família extensa , resideix en
un altre lloc, es perden les arrels, es difumina la identi-
tat...

• Manca de jerarquia(s) dins del si de la família, abando-
nament de l’autoritat, la no assumpció de responsabili-
tats (en funció de l’estructura i de les tendències), el
“domini del consens i del pacte”!!! que dóna com a resul-
tat un model que podem definir com a “família indecisa”.

•   – Hi ha una tendència a la individualització, a la frag-
mentació, apareix un cert “desgast” en les relacions i
en la confiança... 

•  – Les relacions dins de la família són diferents perquè
són diferents els models de família: monoparental,
divorci i noves núpcies, convivències de fills i familiars
provinents de diferents parelles, llunyania convivencial
degut a la gran mobilitat laboral...

• – Manca de lideratge familiar.

Tot això dóna com a resultat un model que el Dr. Bel -
zunegui qualifica como “família incerta”, és a dir família
complexa, gens delimitada, que deixa de ser paulatina-
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ment un refugi segur i cert per a la persona, un referent que
fins ara lligava el passat amb el present cap al futur, però
que en aquesta nova realitat s’afebleix i es desdibuixa...

Davant d’aquest “escenari”, la majoria dels països de la
UE, havien anat promovent polítiques familiars destinades
a enfortir aquest espai. Però en aquests moments de crisi
econòmica, la tendència és reduir les inversions en políti-
ques socials (familiars), i revisar plantejaments. Fet que ha
encès llums d’alarma que alerten del risc que comporta la
presa de determinades decisions que poden posar en
perill els models més garantistes (“Informes de Càritas
Europa” –setembre 2013 i abril 2014–). 

L’any 1971, Cooper D. va pronosticar la mort de la família...
per considerar-la una realitat social i socialitzadora ja
superada... El model entès fins ara, com a fórmula de
transmissió, el “passar valors de pares a fills”, certament
que ha desaparegut i el que cal és ensenyar i aprendre a
viure el present, per assegurar el futur. Alguns valors
poden considerar-se, avui en dia, superats, obsolets, però
resten latents en la seva essència, i una propera generació
pot recollir-los, reinterpretar-los i reactualitzar-los d’una
manera pròpia. El que cal és aprendre a elaborar autòno-
mament uns valors que al ser interioritzats puguin fer ser-
vei a les noves generacions.

Cal tenir molt present la possibilitat i la capacitat de modu-
lació i d’adequació, en nous “formats”, d’aquests valors
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essencials que en la seva funció es mantenen. Les formes
i les dinàmiques poden ser diferents, però segueixen fent
servei a les persones des del mateix plantejament: l’esti-
ma, la donació gratuïta a l’altre, en resum, l’acollida i la
solidaritat!!!

No cal cercar massa raons i justificacions per deixar clar
que ara més que mai, la família manté la seva FUNCIONA-
LITAT... i cal també destacar que ÉS IMPRESCINDIBLE!

Malgrat els molts canvis que s’han produït en el seu si i en
el seu entorn, que han afectat molt a alguns dels seus rols,
la família segueix sent:

a) El nucli de tota vertebració personal i social
b) L’espai, per excel·lència, de seguretat, de confiança,

d’acolliment, en resum de SOLIDARITAT (cadascú és
acollit tal com és!!!)

c) Un model vàlid, pel que cal fer esforços per mantenir-lo:
el model mediterrani que ve a ser un “empelt” de món
rural, amb el de ciutat, basat amb el comerç, la indústria
i els serveis, 

d) La tradició (records ancestrals), encara és viva i amb
forta incidència en la vida, inclús en la postmodernitat,
cal però re-adaptar-la....

Com dèiem en començar, s’ha d’entendre la família com
un espai transversal i intergeneracional. En aquest punt es
fonamenta la seva raó i la seva funció bàsica. La família
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esdevé, així, un MICROCOSMOS en el que la seva base,
té una dimensió humana i social. 

“Neix” de la unió d’amor entre dues persones: esposa i
espòs que es complementen en l’aspecte sexual, psicolò-
gic, personal i espiritual. I no hem de perdre de vista que
la persona és voluntat i emoció, que s’ha d’harmonitzar
amb la racionalitat, sempre més limitada.

La família, en essència, 

• és molt més que una unitat de convivència, 
• és més que “comunitat”: és “comú-unió” 
• unió íntima de donació total entre els esposos 
• i sobre aquesta donació íntima es construeix la comunió

més àmplia que avarca a tots els membres de la família.

Però aquesta família, instal·lats ja en el s. XXI, 

• es veu afectada per entorns borrosos i 
• per turbulències internes i externes que l’afecten en gran

mesura.

Hi ha diverses causes que bàsicament, acceleren aquesta
nova situació:

• El ritme i el model dels canvis econòmics, laborals i
socials
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• Les NNTT afavoreixen la informació i la comunicació,
fent més petit el nostre Planeta

• La seva GLOBALITZACIÓ, a partir d’uns mitjans de
transport més ràpid i a l’abast de tothom (tant de perso-
nes com de mercaderies)

• Els moviments migratoris, s’han internacionalitzat, s’han
mundialitzat (existeix un continent “líquid” format per
més de 200 milions de persones immigrades que transi-
ten arreu del Món).

Com senyalava al principi, la vulnerabilitat humana pot
manifestar-se en tots els trams de la vida i si a més li
sumem totes aquestes noves incidències ens trobem en
que:

• L’ésser humà del s. XXI, es troba molt més afeblit en la
societat actual, encara que no ho sembli: si li manquen
les NNTT no té recursos propis per “sobreviure”... 

• Els joves d’ara són molt més vulnerables... doncs els
manquen referents sòlids...

• La rapidesa i la profunditat dels canvis laborals i socials
afecten a moltes persones que no poden seguir el ritme
del món actual.

Perquè aquest món és molt més,

• Agressiu
• Insolidari
• Competitiu
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El definim com a “postmodern”, amb noves professions,
noves necessitats... Bàsicament esdevé una societat de
serveis sustentada per una sofisticada tecnologia: allò que
no és rural ni industrial...Però que no deixa de ser humà!!!

I en aquesta societat que alhora és global i internacionalit-
zada (conviuen models culturals i socials altament diversi-
ficats), l’entorn de l’individu queda més

• Difuminat: més enllà de la família, del poble o de la ciu-
tat, s’afebleixen els referents...

• Borrós: tenim molts coneguts, els coneixem poc... pocs
amics i alhora sovint “virtuals”, certament que els amics
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els podem “mantenir, incrementar i enfortir” amb les
NNTT, però la realitat quotidiana, tan diversa i no com-
partida a fons, pot acabar difuminant-t’ho tot.

• Turbulent: coses que passen molt lluny ens afecten en
gran mesura (per ex. la reorganització del treball en les
grans multinacionals provoca acomiadaments ràpids i
fàcils a qualsevol lloc del Planeta, fruit de la “globalitza-
ció i la deslocalització”).

Les seguretats –professionals– i les certeses –concep-
tuals–, varien i són substituïdes amb molta rapidesa i poca
fonamentació... sembla que tot és relatiu, però no és cert,
canvien algunes coses, però allò que és fonamental no
canvia: la veritat no canvia.

Des d’ara i en el futur, la vida de tota persona es veurà
afectada per grans canvis:

• Canviarà de lloc de treball
• Canviarà de lloc de residència
• Canviarà de llaços familiars, en molts casos...

Els canvis sempre van acompanyats d’incerteses, de ne -
guits i de pors, cal fer un esforç constant d’adaptació i de
resposta, sovint es té la percepció d’agressivitat des de
l’entorn i això pot acabar generant respostes violentes!

L’ésser humà, en aquestes circumstàncies queda esgo-
tat... necessita un NIU, un escalf...Per tal d’acarar, amb
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èxit, els múltiples canvis, cal tenir un raser, un “port”, en
essència, la família que esdevingui aixopluc, acolliment,
seguretat, com ja he apuntat.

Aquest seguit de circumstàncies demanen un replanteja-
ment funcional ampli i intergeneracional de la família, de la
família extensa (concepte que no pressuposa convivència
continuada sota el mateix sostre). Espai en el que les
diverses generacions hi puguin aportar respostes diferents
i alhora útils per a uns i altres: la gent gran pot aportar
experiència viscuda (laboral, professional i social), els
adults poden generar “complicitats”, participació, i corres-
ponsabilitat (models que avancen cap a la flexibilitat i la
versatilitat des d’un adient lideratge).

Els joves i els infants necessiten d’una cura molt particular,
ja que si bé reben molt suport professional i tenen molt
més accés als estudis que les generacions anteriors, per
gaudir-ne amb èxit, necessiten: escalf, orientació, asses-
sorament... Suport que pot esdevenir més personalitzat
des de la família ja que té més possibilitats d’actuar, con-
tinuadament, des d’aquesta relació intergeneracional. 

Aquesta realitat és útil als joves perquè: 

• Garanteix l’educació informal
• Fomenta la identitat i la noció de pertinença
• Enforteix la capacitat de desenvolupament personal.
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I també és útil als més grans perquè:

• Enforteix l’afectivitat
• Genera solidaritat
• Manté la participació activa en la societat
• Augmenta l’autoestima
• Fomenta el voluntariat.

Com se sol dir: “la família és el millor equip de la teva vida!”

No obstant, existeixen problemes de relació pares/fills
degut, per una part, a que els joves poden rebre més in -
fluències i més estímuls des del món exterior a la família i
alhora, els pares tenen, a l’actualitat, comportaments, acti-
tuds i rols diferents, com assenyalàvem al parlar de la
família incerta i de la família indecisa. Circumstàncies afec-
tades, a més, per altres causes, per ex.: els membres de la
família han de dedicar més temps al treball (dificultat en la
“conciliació” laboral i familiar) que a la protecció, a l’acom-
panyament i a l’educació dels joves... 

Parlem de que vivim en un món en xarxa, i aquesta xarxa
comença en la família, fet que significa anar més enllà del
simple ajut d’un membre a l’altre de la família... Significa
utilitzar tots els recursos de tots els membres per ajudar al
desenvolupament de cada individu per tal de que assolei-
xi la plena autonomia. 
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Aquests processos demanen “temps”, temps de tots i de
cadascú vers als altres i per fer-los realitat cal fomentar
una “nova cultura del temps” que l’hem d’anar aprenent i
practicant ja que com diu un antic adagi hindú “quan Déu
va fer el temps, en va fer de sobres...” Per la qual cosa no
s’ha de dimitir de “compartir en família”, ja que tots i ca -
dascú:

• Té i necessita “temps”, i dedicacions diferents...
• Es percep de diversa manera, segons cada circumstàn-

cia personal, cal tenir-ho present!
• La diversitat i la disponibilitat personal de cada membre

garanteix espais d’encontre i de relació enriquidors.

Allò que veritablement ens distingeix als humans: és la
capacitat d’estima, d’afecte gratuït, de do..., d’acolliment
desinteressat... allò que ens fa estimar i sentir-nos estimats
és la millor riquesa!!!

A la família tothom ha de complir amb les seves obliga-
cions d’acord amb les seves potencialitats,

• S’han d’assumir les responsabilitats: dels pares amb els
fills i en el seu moment dels fills vers als pares i altres
familiars...

• Cada membre de la família té el seu rol i ha de ser trac-
tat amb tots els seus drets

• S’ha d’ensenyar a practicar i a assumir les obligacions
amb els més grans i amb els més vulnerables: s’ha de
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tancar el cercle, en cas contrari s’avança vers la deshu-
manització

• Cal valorar i estimar el fet intergeneracional, és la millor
manera d’educar per acomplir amb la societat

• La família educa, ensenya i practica la democràcia.

Cal que la família transmeti els valors que fan possible la
democràcia i la llibertat,

• Eduqui en VALORS
• Ensenyi a participar i a conviure 
• Afavoreixi la integració i la identificació personal i grupal

(referència) 
• – Sé qui sóc i d’on vinc
• – M’ajuda a saber on vaig i on vull anar
• Esdevingui espai d’aprenentatge en principis d’organit-

zació i redistribució de,
• – Responsabilitats
• – D’estructures
• – De rols
• Sigui espai identitari: costums, tradicions, olors, menjars,

festes, esdeveniments...

Per totes aquestes raons, EUROPA reconeix a la família com
a garant principal de recursos humans i de capital humà, ja
que davant dels canvis generats per les NNTT, el fenomen de
la globalització i el canvi de paradigma, es necessiten perso-
nes: formades, segures i equilibrades. És per això que fins
ara hi ha esmerçat recursos i atenció prioritària i preferent.
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El món viu, però, una nova etapa de la seva història i molts
dels referents que han guiat fins ara la majoria de les nos-
tres accions, sembla que hagin quedat obsolets i inclús,
sovint, sembla que en “entredit”. Apareixen nous costums,
dinàmiques i realitats quotidianes diferents i diverses que
esdevenen “quasi norma”... Tot plegat, genera molta
angoixa, forts desassossecs... Desassossec que d’una
manera més general i habitual ens aboca a sensacions de
malestar i d’incomoditat!. Sensacions que a determinades
persones –més vulnerables o en situació d’extrem afebli-
ment...–, les poden abocar a actituds i decisions de “no
retorn”...

El contrast entre les formes de vida, la manera d’aprendre,
l’entorn en el que ens anem desenvolupant... sovint difi-
culta la veritable comunicació, l’establiment de llaços de
proximitat, d’intimitat, avui tan bandejada des dels mitjans
de comunicació.

El nostre món cada dia més complex, avança entre en -
torns difusos i convulsions continuades: les lleis del poder
dels mercats... sembla que, dissortadament, siguin els
únics referents a tenir en consideració.

Davant d’aquest panorama, viure i créixer lliurement, signi-
fica superar determinats estímuls exteriors i d’immediate-
sa, tot cercant nous horitzons, més alliberadors...
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Per tant, ara més que mai, és necessària la comunitat de
primer nivell, la família com a espai essencial i bàsic per tal
de recolzar a l’individu.

Els infants, els joves d’avui, viuran situacions altament
diferenciades de les dels seus pares i no cal dir de les dels
seus avis: la mobilitat, els canvis en el treball, les necessi-
tats de formació continuada... seran una realitat quotidia-
na!

Cal doncs, garantir i reforçar aquest espai d’amor i de soli-
daritat que és la família, entenent-la com a àmbit de,

• Cooperació recíproca
• Simbiosi personal
• De compromís dels uns amb els altres...

Tot plegat, ha de generar canvis d’actituds dels pares vers
als fills: una nova manera de fer, un nou model d’estil de
vida.

Anem tan atrafegats, tenim tantes coses a fer, hem d’anar
a tants llocs... que solament ens limitem a informar-nos
mútuament i no parem atenció, no dediquem prou esforç
a comprovar si realment la veritable comunicació entre els
membres de la família, és la que toca... Comunicar a més
de compartir és, també, escoltar... comunicar comporta
relacions afectives, aquest és un punt bàsic en el rol de la
família!

131



Certament que la família, és un lloc per acollir sense “fer
balanç”! És per aquests motius que cal viure,

• Una vida familiar honesta i fidel
• Fonamentada en la convivència i en el diàleg
• Basada en l’estima, el perdó i la reconciliació.

La família és escola d’humanitat,

• Completa i rica
• Oberta als altres
• D’aprenentatge de participació que esdevé solidaritat.

Una bona i reeixida relació familiar genera un clima de con-
vivència caracteritzat per, 

• la confiança (interpersonal, comunitària i generalitzada), 
• la cooperació: ningú es pot escapar i si ho fa, s’ha de

justificar, aquest fet ja es converteix en virtut..., el perdó
també en forma part! 

• la reciprocitat comporta lleialtat i fidelitat, do i “contra-
canvi” 

• Tot plegat esdevé “escola de fraternitat”.

La vida familiar educa en,

• La generositat vers al proïsme
• Ens porta al reconeixement de l’altre
• Ensenya el treball col·laboratiu
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• Estimula la paciència, la constància, l’ús adient dels re -
cursos.

• Aprendre a acceptar i descobrir els comportaments per
a ser feliços

• La reciprocitat es converteix en fraternitat

Per aquestes raons neixen noves cultures familiars, 

• comunitats familiars que conreen les virtuts socials
• ensenyen a estar oberts al món, a participar en la societat 
• regeneren l’espai familiar creant noves respostes.

Són models completament distints i oposats a l’actual
model de família “narcicista i privatitzada”, pròpia d’una
“societat líquida” que es basa en l’individualisme i l’egois-
me... El futur passa per una profunda regeneració.

El benestar material no assegura les virtuts socials ni tam-
poc la felicitat pública. És la riquesa relacional de les famí-
lies la que comporta –juntament amb les virtuts socials– la
felicitat pública. La societat ha de fer-se amiga de la família!

Les noves pobreses relacionals (individualització, relacions
familiars líquides), generen noves pobreses familiars, apa-
reixen noves patologies en infants i joves, però també en
adults i ancians... 

A les polítiques socials dels països, dits avançats, els
costa assumir un canvi de plantejament... la problemàtica
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dels vincles relacionals i la família, no està estudiat i els
seus efectes resten amagats, latents... no són revelats!!!
Els governs es preocupen de les oportunitats i de les cir-
cumstàncies dels individus, però renuncien a sostenir i a
tractar a la família com a institució cabdal...

Cal repensar la “morfogènesis de la família”: la família es
troba en estat de transició permanent... Però per molts
canvis que es produeixin, segueix sent un organisme
vivent que humanitza a les persones i és el recurs bàsic de
tota societat.

Les Polítiques socials han de prendre nota de que la famí-
lia és i segueix sent la font i l’origen de la societat. Es dóna
la paradoxa de que el sistema polític i l’estat del benestar
s’interessen per la família però alhora no s’hi pronuncien
vers al concepte i mantenen una gran neutralitat ètica i
política. A la UE cada Estat va pel seu compte... Costa de
trobar consens i no existeixen veritables polítiques fami-
liars.

S’imposa una nova manera d’entendre i concebre el
“benestar familiar”, el benestar (welfare) ha d’ afavorir,

• Les relacions familiars, més enllà de l’individu...
• La capacitat d’opció i de decisions que adoptin les famí-

lies, més enllà d’una única oferta pública de serveis!!!
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• L’impuls d’un partenariat compartit entre el sector públic,
el privat i el sector social –voluntari i no lucratiu– (asso-
ciacions, entitats, fundacions, etc).

En síntesi: cal posar en el centre de les polítiques socials
el benestar de les famílies tot mobilitzant els recursos
humans socials i materials que facin falta, per tal de garan-
tir el manteniment dels béns relacionals que emanen de la
família com a nucli essencial de la societat, espai de
desenvolupament personal i element bàsic de cohesió.
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LA FAMÍLIA: AGENT EDUCATIU

Miquel Tallada
Llicenciat en Sociologia i en Ciències Religioses

Diplomat en Magisteri
President de Salesians Illa Tecnològica

Secretari general de les Escoles Salesianes de
Catalunya, Andorra, Aragó i Balears

Barcelona, 17 de juny de 2014

Bon dia. Primer de tot agrair la invitació per participar en
aquest dinar col·loqui. Tot el que hem anat fent els
Salesians sempre ha estat amb la idea de dedicar una vida
a l’educació. A mi, si una cosa m’agrada és que em diguin
que sóc mestre. Ara ja fa onze anys que vaig deixar de fer
classes per agafar exclusivament feines organitzatives i de
gestió escolar.

Dit això, el tema que se’m va proposar: “la família: agent
educatiu”, l’enfocaré des de la vessant familiar. Demano
perdó si la meva intervenció és excessivament didàctica; és
un vici que tenim els mestres, quan parlem volem ensenyar.
No és cap desmèrit pels que escolten, ni un intent d’adoc-
trinament, sinó que és una imperfecció que tenim: volem
parlar el més clar i entenedor possible. La meva intervenció
la dividiré en dos moments, un de llarg i un de curt. 
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En el moment llarg parlarem del Triangle de les Bermudes.
I què té a veure el Triangle de les Bermudes amb el que ens
han estat explicant? Tenim tres vèrtex que són la família,
l’escola i la societat que dibuixen un triangle; jo sempre dic
que malauradament fa uns anys que és un triangle de
desencontres. Per això li dic el Triangle de les Bermudes
perquè no ens trobem: els pares no troben l’escola, l’es-
cola no troba els pares, la societat i l’administració als polí-
tics; no es troben ni uns ni altres. En aquesta situació de
desencontres és on hem de reflexionar i per on hem de
navegar. No naveguem en les seguretats, sinó que nave-
guem –i serà la idea que aniré desenvolupant– en un clima
d’intempèrie; entenent la intempèrie en el seu sentit estric-
te. Si agafem el diccionari, “intempèrie” és aquella incle -
mència de les condicions atmosfèriques, estar sense  sos-
tre ni recer. No parlarem del clima atmosfèric, però
par larem de la intempèrie perquè hi ha una sèrie de condi-
cions socioeconòmiques i culturals que ens fan estar a la
intempèrie tant en la família com a l’escola i en la societat,
sentint-nos sense sostre ni recer.

Per això en aquest primer punt parlarem de la intempèrie
en tres apartats: la família, la societat i l’escola. Després
mirarem de trobar alguns punts de trobada en aquest
Triangle de les Bermudes. No tot està perdut, pot haver-hi
senyals en les quals ens podem identificar. 

La primera afirmació que hauríem de fer és que la família
educa sempre. A vegades diem que hi ha una crisi d’edu-
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cació en la família i que la família ja no educa. Ni que vol-
guessin, deixarien d’educar. El problema és quina educa-
ció. Aquesta és la primera afirmació que hem de fer: l’edu-
cació sempre és difusa. 

Distingim entre educació i instrucció. “Tu instrueixes” vol
dir que afavoreixes que l’altre agafi uns coneixements.
Això no és educar. Ja no diem que instruir és passar conei-
xements; instruir és fer que l’altre agafi coneixements. El
bon mestre no s’ha de preocupar de què ensenya ni de
com ho ensenya, el mestre s’ha de preocupar de què ha
d’aprendre l’alumne i com ho ha d’aprendre, perquè les
tècniques per ensenyar són diferents de les tècniques per
aprendre. També diem sempre que un mestre quan suspèn
un alumne, la llei et diu que li has de preparar activitats de
recuperació. El mestre pensa com recuperarà l’alumne.
Quan un mestre suspèn ha de pensar també si ha fet mala-
ment alguna cosa perquè l’alumne hagi suspès. Perquè si
torna a fer-ho igual, l’altre tornarà a suspendre el mateix. El
mestre també ha de pensar que ell ha de recuperar.

La primera història en la qual es troba la família és que,
malgrat que en la crisi actual es diu que no s’educa, sem-
pre s’educa perquè l’educació és difusa, l’educació no és
instrucció. Que l’educació és difusa vol dir que eduquem
no per actes concrets, orientats a educar l’altre, eduquem
amb les relacions que creem, eduquem en l’ambient que
fem, en la família o en l’escola, eduquem pel tracte que
tenim, eduquem per les coses que premiem i les coses
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que castiguem. No eduquem perquè diem que ara vaig a
educar; no hi ha hora per educar perquè l’educació és
difusa. S’educa sempre. Els pares a casa eduquen els fills
per la manera com viuen, per la manera com valoren les
coses, per la manera com jutgen el fill, la seva conducta,
els companys, els actes, etcètera. I això es fa sempre. I els
fills xuclen, absorbeixen aquesta vida familiar. I així s’edu-
quen d’una determinada manera. Aquí tenim la crisi de la
família i l’estructura familiar. Els sociòlegs diuen que avui
l’educació dels fills, a nivell familiar, és una educació frag-
mentada –però no contraposada, que seria molt pitjor–. En
quantes famílies els pares estan separats i el fill, a mesura
que va creixent, ja saben a qui li han de dir què. 

I aquesta és la primera història: les estructures familiars,
per ser tal estructura o tal altra, eduquen d’una manera o
d’una altra. No tenim temps de veure quines incidències
educatives té cada tipus d’estructura familiar. Però tin-
guem present que les tenen.

La segona història ens serveix per entendre una mica l’e-
ducació que es genera des de la família. L’educació en
valors. Es diu que el nen des de petit sempre aprèn el més
important, després a l’escola l’educaran, l’instruiran però
el més important s’aprèn de petit. Els valors es mamen des
de que un neix (i abans). Aleshores, la pregunta que ens
hem de fer si no volem parlar genèricament i metafòrica-
ment és: quan diem educar en valors, què estem dient?
Quan diem educar en la justícia, quan diem educar en el
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respecte, quan diem educar en la col·laboració, quan diem
educar en la solidaritat, quan diem educar en la puntuali-
tat, quan diem educar en la responsabilitat, què volem dir?
Aquestes paraules, en què es tradueixen en el llenguatge
concret, què signifiquen? Tinguem present, encara que
pugui semblar conductista, que educar en valors vol dir
intentar modificar la conducta. Això és educar en valors.
No és ensenyar què és la justícia, no és donar continguts
intel·lectuals, és intentar modificar la conducta perquè vagi
d’acord amb aquells principis que volem que impregnin la
seva vida, que siguin valors per a ell. I això és important. 

Quan parlem d’un valor, estem parlant sempre de contra-
posar. Quan tu valores, valores perquè una cosa la poses
a pesar a la balança i decideixes. Educar en valors és sem-
pre una acció que implica una decisió. Decideixes ser just,
decideixes ser venjatiu, decideixes ser generós, el que
sigui. Ets tu el que valores possibilitats, n’esculls una i fas
allò que creus segons el que has escollit. El nen a casa veu
contínuament com els pares valoren; valoren l’esforç que
fa a l’escola, li desvaloren l’esforç que no fa a l’escola, li
valoren o desvaloren les amistats que té, etcètera. Tin -
guem present que quan diem educar en valors estem par-
lant de que cal modificar conductes. És cert que nosaltres
naixem amb un determinisme fisiològic i quan ens anem
formant, ens surt un nas i no tres, però no tenim un deter-
minisme conductual. Les conductes no són innates, s’a-
prenen i no perquè te les ensenyen sinó perquè tu veus
què es fa i t’ho fas teu. No és una activitat intel·lectual i ins-
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tructiva l’educació en valors. Per això, la família, que és el
primer agent socialitzador, marca ja aquelles conductes
que tindrà el nen, que valorarà així o aixà. Aquesta és una
primera aproximació.

La segona aproximació en la família, una vegada hem
situat l’educació que és difusa i que intenta educar en
valors, és que la família està a la intempèrie. Hi ha tota una
sèrie de condicions socioculturals que fem en la segona
acceptació de la paraula intempèrie i que és estar sense
sostre ni recer; la família es troba així per casa que tingui,
per sostre que l’aixoplugui. Quines són aquestes condi-
cions desfavorables que ens fan estar a la intempèrie? Els
pares han d’educar els seus fills. Quan tu vols educar men-
talment t’has de situar, però la situació dels fills no és la
que tenien els pares a l’edat dels fills i això és el més greu.
Tu, com a pare, no pots recórrer a la teva experiència de
quan eres nen i dir-li que ha de fer això perquè el pare ho
va fer i li va anar bé. Perquè quan tu ho vas fer i et va anar
bé, eren altres temps i altres condicions i ja no serveix avui
en dia. Només parlaré de dos condicions que marquen
aquesta intempèrie. N’hi ha unes quantes més.

La primera condició de totes és l’amorfisme. La nostra
societat actual no és una societat sòlida. Va ser Zygmunt
Bauman que va dir que estem en una societat líquida. No
tenim una forma. A nosaltres (a la gent que ja tenim una
determinada edat) ens van educar d’una manera en què a
casa ens deien A, a l’escola ens deien A, el capellà ens
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deia A, els amics deien A, doncs tu també deies A. Tots
teníem la mateixa forma. Avui dia la societat no és sòlida.
La societat és líquida, no té una forma. I és el que en altres
paraules diríem que els pares quan vénen i li dius que el
seu fill és A, B, C i D, els pares diuen que a casa no és així.
A casa no és així però a l’escola sí, perquè el seu fill a casa
fa de fill, el seu fill a l’escola fa d’alumne i el fill té moltes
formes diferents perquè no és una cosa sòlida, estable,
consistent, sinó que és un líquid que agafa la forma del
continent en el que es troba. Aleshores els pares, davant
d’aquesta realitat, s’han de plantejar un dels interrogants
més bàsics: que avui en dia educar no vol dir formar. No
vol dir donar una forma, no vol dir donar un model. Tu no
tens una configuració, sinó que et vas formant configura-
cions d’acord amb els elements en que t’estàs trobant. I
aleshores el gran repte educatiu és com una persona equi-
libra els diferents elements constel·lacionals que el confi-
guraran perquè és ell el que es fa la forma. Avui dia té una
forma, demà una altra, etcètera. La pregunta és si té una
ossada, un esquelet vertebrador d’aquestes formes. Avui
dia educar és fer que un tingui uns principis més enllà de
les formes de cada lloc. No volem tenir bons alumnes, no
hem de tenir bons fills, hem de tenir bones persones, per-
què deixaran de ser fills (enteneu-me), deixaran de ser
alumnes, però sempre seran persones. 

La segona idea és la discontinuïtat. Si no tenim una forma
sòlida, estable, consolidada, persistent, permanent; sinó
que va sent variable, passa que l’avui no depèn de l’ahir.
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S’ha trencat el raciocini cartesià de que les causes tenen
un efecte. Com que això s’ha acabat, pobres pares i
pobres mestres perquè ja no ens serveix aquell argument:
“estudia que així després tindràs una feina”. Això ja no ser-
veix perquè el fet d’estudiar i de tenir una carrera ja no et
garanteix una feina. Aquest pensament lògic s’ha trencat.
I aleshores, per què he d’estudiar? Avui en dia sabem que
acabar uns estudis no és garantia de res i tenim una pobla-
ció estudiantil sobreinstruïda. Aquest trencament entre la
causa i l’efecte fa que no tinguis arguments lògics per
demanar determinades conductes. Això provoca que quan
tu eduques has de ser conscient que no et servirà aquest
argument. L’important és que l’has d’educar per a què tin-
gui una competència tan important com saber decidir; això
és una assignatura mai apresa i mai ensenyada. Com que
una cosa no ve automàticament per l’anterior, s’ha trencat
aquell lligam causa efecte. Tu et trobaràs davant d’una
sèrie de possibilitats que hauràs de decidir. I aleshores
hem d’ensenyar per a que sàpiguen discriminar, valorar,
que vegin pros i contres, saber ajornar uns avantatges pre-
sents per uns altres i això és molt més complicat. No és
d’estranyar que a vegades hi hagi pares que dimiteixin o
abdiquin de la seva condició de pares i acaben dient que
el fill faci el que vulgui que ja s’ho trobarà o que l’escola
l’ensenyi. 

Aquesta falta de forma i aquesta discontinuïtat provoquen
que es visqui al dia, el carpe diem, que la joventut passi
lliscant. Es viu molt bé en aquesta situació d’interinatge.
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Aquesta joventut és molt independent en consciència i
molt dependent en condicions. Aquesta joventut està per-
duda en la gran informació que té; té tanta informació que
no sap quina és la bona i quina no. És una joventut domi-
nada per l’imperi de les emocions. I per últim és una joven-
tut dominada pel desig i confonen el desig amb la realitat.
No m’oblidaré mai d’aquella alumna, d’uns 19 anys, que
tenia totes les matèries suspeses i van venir els pares i va
dir que a la pròxima avaluació ho aprovaria tot. Confonien
el desig amb la realitat i, en conseqüència, no faria res per-
què ja arribaria. Per tant, en educació en la família i a l’es-
cola, hem de lluitar molt contra aquests desitjos irreals,
perquè els dominen la vida i actuen d’acord amb això. 

Aquest és el triangle de la família i totes les intempèries
que hi podeu veure que la societat els hi planteja. 

De l’escola només parlaré de tres intempèries. La primera,
la intempèrie familiar. És veritat que avui dia si el nen va a
casa i es queixa del professor, el pare va a queixar-se del
professor. A casa meva me’n guardava molt de dir res.
Avui dia a l’escola, malauradament hem de lluitar contra
l’absentisme de molts dels pares. I no culpo els pares. En
el punt anterior he fet veure la intempèrie en que es troben
els pares, que no saben què fer, ni com fer-ho. No és que
se’n desentenguin per desinterès, sinó perquè no tenen les
eines per poder-se entendre. Nosaltres afavorim molt a les
nostres escoles les escoles de pares, per donar eines,
etcètera. 
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La segona intempèrie en que es troba l’escola és institu-
cional. No us dic res de nou però jo porto des dels 18 anys
fent classe i no sé quantes lleis educatives han passat.
Cap de les reformes educatives que s’han donat i es
donen compleixen dues condicions sine qua non. L’altre
dia em preguntaven què penso de la LOMCE. Jo de la
LOMCE no parlaré, només diré que aquesta reforma edu-
cativa, com totes les altres, hi fallen dues coses bàsiques.
La primera és que tingui un consens. No es pot fer una llei
educativa que no tingui un consens majoritari que doni
estabilitat; si això no hi és, no l’obris. I la segona és que no
pots posar una reforma educativa si prèviament no has
format els mestres. Les escoles tenen aquesta intempèrie
institucional que fa que somriguis i diguis que aquesta llei
ja passarà i en vindrà una altra. 

I la tercera intempèrie –almenys parlo des de Salesians– és
la intempèrie econòmica. Les escoles no tenen recursos
econòmics per fer bé la seva feina. Tu, amb trenta-cinc
alumnes en una aula no pots fer una programació perso-
nalitzada per a cada alumne. És impossible. Qui diu això
no entén d’escola, de classe; o té mala voluntat. Ales -
hores, els Salesians que parteixen del principi d’educació
per a tothom, tenen totes les escoles concertades per una
població que pugui dignificar-se en l’educació. I no hi ha
recursos suficients. Ens agrada l’educació de qualitat i és
un problema molt gran buscar sota les pedres els recur-
sos, que t’ho permetin perquè sempre passa per unitats
pressupostàries. 
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Acabo sense temps per la segona part: els punts de tro-
bada d’aquesta intempèrie perquè m’he allargat més del
compte. Després en podem parlar. 

Gràcies per la vostra atenció.
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LA DIVERSIDAD DE MODELOS FAMILIARES Y SU
TRATAMIENTO JURÍDICO

Carlos Villagrasa Alcaide
Profesor titular de Derecho Civil, Universitat de

Barcelona
Presidente de la Asociación para la Defensa de los
Derechos de la Infancia y la Adolescencia (ADDIA)

Secretario general del Observatorio de Mediación de la
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Barcelona, 30 de septiembre de 2014

Ante todo quiero agradecer a D. Bartolomé Masoliver,
como Coordinador del Grupo Catalán del Capítulo Es -
pañol del Club de Roma, la oportunidad que me ha ofreci-
do de poder compartir algunas reflexiones sobre la situa-
ción actual del derecho de familia, tras las que surgieron
interesantes ideas y comentarios, en el coloquio que se
celebró en el Palacio Macaya de Barcelona, el día 30 de
septiembre de 2014.

Debemos comenzar por considerar que vivir en familia
actualmente no tiene un sentido unívoco. A nuestro alre-
dedor coexiste una diversidad de modelos familiares que
ha alcanzado la consideración social de normalidad, a par-
tir de la superación de la exclusividad de un rígido esque-
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ma tradicional, el de la familiar nuclear y jerarquizada,
incompatible con una sociedad democrática, en la que
impera, desde la conciencia colectiva, el respeto a la liber-
tad personal de formar una familia con sentimientos libres
y sin prejuicios sexistas.

Tenemos, por tanto, que admitir que el corsé de la familia
legalmente unívoca estalló en el momento en el que unáni-
memente comprendimos que el esquema familiar tradicio-
nal, basado en el modelo nuclear (además de otras conno-
taciones, como sus caracteres de matrimonial, pa triarcal e
indisoluble, entre otros) había cedido el paso a la diversidad
de modelos familiares, comúnmente asumidos y ampara-
dos por la amplia concepción del término familia en el artí-
culo 39.1 de la Constitución, al establecer su protección jurí-
dica, económica y social, a la vez que era despojado de una
exclusiva identificación con el ius connubi que se reconoce,
tanto al hombre como a la mujer, en el artículo 32 de la Carta
Magna, y en la misma línea, con una redacción mejorada,
por la literalidad del artículo 40 del Estatuto de Autonomía
de Catalunya, que dispone, con mayor contundencia, que
los poderes públicos deben ga rantizar la protección jurídica,
económica y social de las diversas modalidades de familia,
como estructura básica y factor de cohesión social, y como
primer núcleo de convivencia de las personas.

Partiendo de estas premisas, de las que se hace eco el
legislador catalán, en el artículo 231-1 del Código Civil de
Catalunya, relativo a la persona y la familia, con el que
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principia el título 3, sobre la familia, se reconoce expresa-
mente la heterogeneidad del hecho familiar, ante la evi-
dente dificultad real de definir jurídicamente, de una forma
estática y permanente, a la familia.

No obstante, aunque no se cae en el error de intentar defi-
nir jurídicamente qué se entiende o qué debe entenderse
como familia en nuestros días, este precepto cita sólo algu-
nos de los modelos identificados, dentro de esa reconoci-
da heterogeneidad, por los expertos que deben guiar a los
juristas a la hora de atender al denominado hecho familiar. 

En este contexto, son de imprescindible referencia los
estudios y los análisis de las relaciones humanas que se
nos ofrecen desde la sociología, la antropología, la etno-
grafía, la geografía humana, la demografía o la estadística,
entre otras disciplinas, en cuanto que las normas jurídicas
del derecho de familia deben adaptarse, sin duda, a la rea-
lidad social que se pretenda regular.

Tras reconocer el artículo 231-1 del Código Civil de Ca-
  ta lunya, que la familia goza de la protección jurídica deter-
minada en la ley, que ampara sin discriminación las rela-
ciones familiares derivadas del matrimonio, de la convi-
vencia estable en pareja y de las que parten de una
estructura monoparental, el resto de modelos familiares
permanecen, si no en una situación de discriminación o
desprotección, sí al menos al albur de la doctrina jurispru-
dencial, “de perfiles demasiado imprecisos”.
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Por lo demás, se hace también una referencia a la igualdad
de tratamiento jurídico respecto de las familias configura-
das al amparo de otras legislaciones, con la salvedad de
que sea así “siempre que no sean contrarias a los princi-
pios constitucionales”, a la vez que se introduce una mera
declaración del principio general del favor filii en cuanto a
las familias reconstituidas, al dejar constancia de que los
hijos de cada progenitor que convivan en el núcleo familiar
reconstituido, son considerados miembros de esa familia.

Nuestra pretensión no es otra que la de plantear algunas
cuestiones y contradicciones que se presentan desde la
evolución de nuestro derecho de familia, con el único obje-
tivo de contribuir a la reflexión jurídica sobre aquellos
modelos familiares o relaciones convivenciales, presentes
en nuestro entorno social, que no son reguladas en el
derecho civil, y con la finalidad de preguntarnos, al menos,
si merecen seguir entre las lagunas legales o si, por el con-
trario, debieran tener un tratamiento jurídico adecuado a
su configuración.

En primer lugar, nos referiremos a las parejas estables, es
decir, a las parejas de hecho que son reconocidas legal-
mente a efectos de determinarles un peculiar régimen jurí-
dico.

Cuando se aprobó la Ley 10/1998, de 15 de julio, de Unio -
nes Estables de Pareja, ya se produjo la institucionalización
jurídica de ciertas parejas de hecho, desde el momento que
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se originaban legalmente determinados efectos jurídicos
para aquellas que cumplían con los requisitos constitutivos
establecidos por la norma, dejando sensu contrario fuera de
toda previsión legal a aquellas otras que no los cumplían, y
que seguían considerándose parejas de hecho, al no que-
dar incluidas en la institución de la unión estable de pareja. 

Como ya se anuncia en la exposición de motivos de la Ley
25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil
de Catalunya, se pone fin en esta comunidad autónoma al
tratamiento jurídico separado de las parejas estables, en
virtud del género o de la orientación sexual de sus miem-
bros, desconocido en el resto de leyes autonómicas sobre
parejas no matrimoniales, y se avanza en la ampliación del
ámbito subjetivo de aplicación sobre la convivencia esta-
ble en pareja, ya incluida su regulación dentro del derecho
de familia definitivamente, al introducirse en el capítulo 4
del título 3, sobre la familia.

De este modo, diseñándose una regulación jurídica, que
se considera la más apropiada “para la sociedad catalana
actual”, se ha optado por delimitar a la pareja estable,
como la situación de convivencia, en una comunidad de
vida análoga a la matrimonial, y con un compromiso de
apoyo mutuo, entre dos personas que, alternativamente, o
bien llevan más de dos años conviviendo ininterrumpida-
mente, o bien tienen un hijo en común durante su convi-
vencia, o bien formalizan su relación de convivencia en
pareja a través de una escritura pública.
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En todo caso, resulta evidente, que se parte de la existen-
cia de una convivencia afectiva en pareja, como requisito
constitutivo.

Sin entrar en la crítica formulada a esta uniformidad plan-
teada por la ley vigente, en sentido amplio, para la pareja
estable, y que parece contradecir la afirmación recogida
en la exposición de motivos, en cuanto a la superación de
buena parte de los objetivos previstos por la Ley 10/1998,
de 15 de julio, de Uniones Estables de Pareja, tras la apro-
bación de la Ley estatal 13/2005, de 1 de julio, en materia
de derecho a contraer matrimonio, hay que hacer men-
ción sobre los efectos que esta nueva regulación va a pro-
ducir. 

Así se puso de relieve por la Sociedad Catalana de Abo -
gados de Familia en las aportaciones al Proyecto, al insis-
tir en la posibilidad de que no se aplicase esta regulación
a quienes no lo deseasen, ya sea evitando su aplicación
automática, por el mero lapso de dos años de convivencia
o por el hecho de tener descendencia en común, que no
significa, en verdad, un cambio de la voluntad de la pare-
ja, ya sea admitiendo la renuncia a su aplicación mediante
documento público, en aras del respeto al principio de
autonomía de la voluntad y al derecho fundamental a la
libertad personal de sus miembros.

De momento, e insistimos, lo cierto es que la premisa para
ser considerada legalmente como pareja estable a la rela-
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ción afectiva entre dos personas recae en la convivencia
entre ambas.

No cabe pareja estable sin convivencia, aunque sí se
admite el matrimonio sin convivencia; no tanto por aplica-
ción de la presunción iuris tantum del artículo 69 del
Código Civil estatal, sino porque no se exige, en el libro
segundo del Código Civil de Catalunya, entre los efectos
personales del matrimonio, la obligación de convivir, habi-
da cuenta de que por motivos laborales, profesionales o
de cualquier índole, la pareja casada puede vivir en distin-
tos domicilios, sin detrimento de su vínculo conyugal.

Entre los modelos familiares, puesto que se basa en una
relación afectiva en pareja, que comparten una comunidad
de vida, incluso análoga a la matrimonial, se identifica en
paulatino incremento, la situación de los LAT (acrónimo
acuñado del anglicismo Living Apart Together), para referir-
se a las parejas que no cohabitan en un solo domicilio, sino
que conviven interrumpidamente entre los domicilios que
cada uno de ellos mantiene. Estas parejas, generalmente
jóvenes y sin descendencia, que comparten de manera
indiscutible una relación sentimental y una comunidad de
vida, incluso alternando su convivencia en sendas vivien-
das, también han sido etiquetadas por la sociedad de con-
sumo con el acrónimo dinky (exportado de nuevo de la
expresión inglesa Double Income, No Kids Yet), para poner
de relieve su alto poder adquisitivo, en cuanto que suman
ingresos y carecen de cargas familiares por descendencia.
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No podemos negar que en estas situaciones pueda iden-
tificarse una relación de pareja, en términos de permanen-
cia, y con un compromiso común afectivo, debiendo plan-
tearnos si esta situación residencial –que se refleja en la
propia contradicción de la expresión Apart (separados en
domicilios) y Together (juntos como pareja)–, es motivo
suficiente para excluirles legalmente de la regulación de
las parejas estables, e incluso de la consideración jurídica
de familia, puesto que, en caso de ruptura, es indudable
que presentarán los mismos conflictos que en el caso de
las parejas estables reguladas, como tendrá ocasión de
comprobar y resolver la jurisprudencia.

Sigamos con las parejas de hecho, puesto que la amplia-
ción de los requisitos personales para constituir una pare-
ja estable, en relación a los que se establecían en la Ley
10/1998, de 15 de julio, para constituir una unión estable
de pareja, no deja de suponer de nuevo una selección de
un modelo de pareja, que deja fuera de la ley, que no del
sistema jurídico, a las verdaderas parejas de hecho, las
que no se consideran parejas estables, porque de nuevo
quedarán sometidas a esa doctrina jurisprudencial “de
perfiles demasiado imprecisos”, a la que se refiere el legis-
lador, pero no olvidemos el mérito de la jurisprudencia para
dar respuesta a las situaciones que se le han ido presen-
tando, nos guste o no, desde la realidad social, frente a
leyes demasiado imprecisas, porque no han podido ofre-
cer hasta ahora una respuesta adecuada para todas ellas. 
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En el contexto de esa ampliación subjetiva, ya pueden
constituir pareja estable los menores de edad emancipa-
dos, sin que sea precisa la mayoría de edad que se predi-
caba para las uniones estables de pareja, por lo que sería
posible la constitución de una pareja estable a partir de los
dieciséis años de edad (artículos 211-9 y 211-10 del
Código Civil de Catalunya), pero recordemos que el matri-
monio del menor de edad emancipa (artículo 211-8 del
Código Civil de Catalunya), y éste es posible, con dispen-
sa judicial, desde los catorce años de edad (según el artí-
culo 48 del Código Civil estatal). En consecuencia, cabe
hablar de matrimonio desde los catorce años y de pareja
estable desde los dieciséis. Pongamos de relieve esta
contradicción.

Siguiendo con el análisis de esa ampliación subjetiva, hay
que poner de relieve que también pueden constituir pare-
ja estable los parientes colaterales a partir del segundo
grado, por lo que se acaba con la distinción que se pro-
ducía al efecto entre uniones estables de pareja heterose-
xuales y homosexuales, y se establece un criterio amplio
en la línea colateral, por el que ya se admiten legalmente
las situaciones de pareja estable entre tío/a y sobrino/a,
desde un grado, el tercero colateral, en el que es preciso
obtener dispensa judicial para el caso de optar por una
relación matrimonial. Nueva contradicción.

Por lo demás, también se acaba, expresamente, con la
situación de exclusión del régimen de la unión estable de

157



pareja respecto de las personas casadas y separadas, y
que constituían un porcentaje elevado de las parejas de
hecho, incluyendo, según se indica en la exposición de
motivos de la Ley 25/2010, de 29 de julio, a “las parejas
estables, formadas por personas que no podrían contraer
matrimonio entre sí porque una de ellas continua casada
con otra persona”. De hecho, “se quiere evitar así que un
número muy importante de parejas queden fuera de la
regulación –según algunas estimaciones en torno a un 30%
de las parejas heterosexuales existentes en Cata lunya y un
número indeterminado de parejas homosexuales–". 

Sin embargo, cabe plantear una objeción, o al menos una
reflexión, a esta previsión legislativa:

La posibilidad de que puedan constituir una pareja estable
las personas casadas, separadas, no sólo legal o judicial-
mente, sino incluso de hecho, y que también fue cuestio-
nada en las aportaciones al proyecto, por la Sociedad
Catalana de Abogados de Familia, que defiende que debe-
ría mantenerse excluida de la pareja estable la situación de
los separados, máxime ante las facilidades del divorcio,
una vez aligerado el proceso de plazos y de causas en la
reforma producida por la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la
que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento
Civil, en materia de separación y divorcio; o, como mínimo,
que la posibilidad de constituir una pareja estable se limi-
te a los separados legalmente, puesto que, con la previ-
sión propuesta en la que se admite también para los casos
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de personas casadas meramente separadas de hecho, “se
estaría legalizando el adulterio”, a juicio de este colectivo
de juristas.

En segundo lugar, podemos poner el acento en aquellos
modelos familiares que van más allá de la vida en pareja.
Me refiero a la poligamia. Y si se quiere, a la poliandria.
Nuestro objetivo es plantearnos, por encima de los obstá-
culos que se suelen objetar, con base en el principio del
orden público familiar, si estos modelos familiares pueden
tener algún reconocimiento jurídico.

De hecho, entre el listado de requisitos excluyentes de la
pareja estable (artículo 234-2 del Código Civil de Ca -
talunya), se establece, como cláusula de cierre, que no
pueden constituir una pareja estable, quienes convivan en
pareja con una tercera persona. He aquí un criterio de
orden público que el legislador catalán introduce para
vetar entre las parejas estables, situaciones que superen el
binomio, como ocurre respecto de la bigamia o la poliga-
mia, o biandria o poliandria, en el matrimonio, excluyéndo-
se legalmente sin justificación expresa a toda situación
que no se corresponda estrictamente con la pareja, con el
par, con el dúo. Y si hay más de un dúo, es de suponer que
para el Código Civil de Catalunya ninguno vale como pare-
ja estable.

El legislador no se plantea, como sí ha tenido que hacer la
doctrina jurisprudencial del orden social, el tiempo de con-
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vivencia o la relación afectiva, de dependencia o de ayuda
mutua, en aras de reconocer la proporcionalidad de los
efectos generados por esa doble o múltiple relación fami-
liar, en casos de pensión de viudedad.

Sin duda, en la realidad social se constatan situaciones
afectivas que no son a dos bandas, que trascienden del
modelo basado en la relación de pareja, con fidelidad y
exclusividad recíprocas.

De nuevo, siguiendo la misma respuesta jurídica que para
las uniones estables de pareja, los amantes no merecen
tener reconocimiento alguno para la ley, frente al matrimo-
nio de cualquiera de ellos, a pesar de que se compruebe
que han compartido un proyecto de vida en común, una
comunidad de vida, e incluso han tenido descendencia o
filiación común. Para la ley, es más importante un consen-
timiento matrimonial formalmente expresado que una rela-
ción de pareja extramatrimonial constatada, si se alternan
ambos núcleos familiares por alguno de los miembros de
la pareja.

Pero, esta solución, en cuanto al mantenimiento de diver-
sos núcleos afectivos por una misma persona, no resulta
tan pacífica en la práctica. 

La inmigración pone de relieve también la existencia de
situaciones de duplicidad familiar. La persona que emigra
de su país de origen y se establece en otro país, en oca-
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siones mantiene los vínculos familiares con sus hijos y con
su pareja, con la que se casó o no, que permanecen en su
país de procedencia. Durante su estancia en el país de
destino, forma un nuevo núcleo de convivencia afectiva en
pareja, con o sin descendencia. Ante esta situación, inclu-
so aunque estuviese casada en su país, podría formar una
pareja estable con una persona de vecindad civil catalana,
según lo dispuesto en la nueva regulación introducida en
el Código Civil de Catalunya, al encontrarse separada de
hecho de su cónyuge o pareja anterior. 

Sin embargo, esta solución no se admite para quienes
alternan o simultanean en términos de convivencia su fami-
lia matrimonial con otra relación sentimental, que queda
excluida de las previsiones legales para la pareja estable. 

Y en esta misma tesitura, de anomia o vacío normativo,
para el derecho civil, se encontrarían las situaciones poli-
gámicas, que no resultan extrañas en nuestro entorno por
la recepción de familias árabes inmigradas, o poliándricas,
que sí resultan más extrañas, aunque no imposibles. 

Esta cuestión se ha zanjado, hasta la fecha, acudiendo al
criterio del orden público, que por razones culturales e his-
tóricas, sólo reconoce la monogamia en sede matrimonial. 

También han contribuido, sin duda, a rechazar estos mo -
delos familiares, los sólidos y justificados argumentos que
se suscitan desde el feminismo.
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Sin embargo, con independencia de que a nuestro entor-
no cultural no convenga admitir este tipo de relaciones
familiares, lo cierto es que la realidad social está ahí, y la
solución excluyente deja sin cobertura o protección jurídi-
ca sobre todo a quienes de hecho son tratadas como cón-
yuges de un mismo marido durante su relación matrimo-
nial pero legalmente no son consideradas ni siquiera
parejas estables.

El matrimonio celebrado “según la forma religiosa esta-
blecida en la Ley islámica”, reconocido por la Sharia, y
que admite hasta la tetragamia, si el marido está en dis-
posición económica para mantenerlas por igual, se
encuentra reconocido en el artículo 7 de los acuerdos de
cooperación establecidos por Ley 26/1992, de 10 de
noviembre, entre el Estado y la Comisión Islámica de
España, aunque seguidamente se advierte que para el
pleno reconocimiento de los efectos civiles será necesaria
su inscripción en el Registro Civil, a instancias de los cón-
yuges o del ministro oficiante, o incluso de un tercero, lo
que determina que sólo el primer matrimonio inscrito será
el que tenga efectos legales. El resto de esposas, no
podrán ser consideradas ni parejas estables, por constar
el marido como casado y no separado de hecho de otra,
ni siquiera una relación convivencial de ayuda mutua, por
la misma razón; aunque sí podrían constituir una relación
convivencial de ayuda mutua entre ellas, ya que compar-
ten, sin contraprestación, el trabajo doméstico, en una
relación de compañía, no estando casadas entre sí ni for-
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mando pareja estable, en términos legales, con su marido.
Aunque poca eficacia tendría tal previsión, dado que las
esposas casadas por el rito islámico y no inscritas en el
registro civil son mantenidas total o parcialmente por el
marido, que ni se le reconoce como tal a efectos civiles, ni
se le considera pareja estable ni se le aplicaría la regula-
ción relativa a las relaciones convivenciales de ayuda
mutua. Sin duda, es un tema que sigue sin resolverse ade-
cuadamente, y debemos ser conscientes de esta situa-
ción jurídicamente insatisfactoria.

En tercer lugar, quisiera referirme a una institución regula-
da en el Código civil de Cataluña y que carece de paran-
gón en nuestro entorno más próximo, como son las rela-
ciones convivenciales de ayuda mutua, que, a pesar de su
escasa relevancia práctica, abren la puerta a un modelo
residencial y de relación interpersonal, que contrasta con
la falta de regulación de otras situaciones convivenciales
mucho más consolidadas.

Las institucionalizadas relaciones convivenciales de ayuda
mutua, excluidas del título III, de la familia, y que se regu-
lan en un título propio del libro segundo del Código Civil de
Catalunya, el título IV, se limitan expresamente en función
del número de convivientes, si no son parientes, al núme-
ro mágico de cuatro. 

Resulta cuestionable excluir de la regulación de la familia
a la situación de convivencia entre dos hermanos o entre

163



varios parientes colaterales, que son consideradas relacio-
nes convivenciales de ayuda mutua, de la misma forma
que disponer expresamente el legislador que se puede
conformar esta relación “sin límite de grado colateral”,
supone que todos estaríamos incluidos, salvo los parien-
tes en línea recta, ya que siempre existiría una vinculación
colateral entre todas las personas, más o menos remota.

Es paradójico que no se hayan planteado objeciones ni
aportaciones a la regulación de las relaciones conviven-
ciales de ayuda mutua, pasando tan desapercibida en su
tramitación parlamentaria, como lo ha sido en la práctica
judicial la Ley 19/1998, de 28 de diciembre, sobre situa-
ciones convivenciales de ayuda mutua.

Se podría considerar que entre estas relaciones reguladas
se podrían acoger situaciones de familias múltiples que
viven bajo un mismo techo, siempre que, en términos de
intimidad personal o familiar, no se produzca una investi-
gación sobre si entre los convivientes existe algo más que
“simple amistad o compañía”, pareciendo deducirse de
tal previsión legal que un exceso de afecto o una relación
de sexualidad entre dos supondría su exclusión del grupo
por formar una pareja estable, como dispone el artículo
240-2 del Código Civil de Catalunya; algo que, sin duda,
resultaría incongruente, puesto que la actividad sexual
carece de relevancia, tanto para las normas matrimonia-
les, como para las que regulan la constitución de la pare-
ja estable, así que debería evidenciarse de indicios obje-
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tivos sobre su comunidad de vida o el compromiso de
apoyo mutuo que define a la pareja estable y que se nega-
ría a los demás.

Las relaciones convivenciales de ayuda mutua, por su
falta de definición y sus carencias en términos técnico-
jurídicos introduce más inconvenientes doctrinales que
soluciones jurídicas para los núcleos familiares, o si se
quiere, convivenciales, que pretende regular. Y así, en
este contexto, podremos encontrar múltiples situaciones
sobrevenidas que pasarían a estar huérfanas de toda
regulación. Por ejemplo, si uno de los convivientes tiene
un hijo, ¿éste quedaría fuera de la relación convivencial?
Está claro que los parientes en línea recta no quedan
incluidos, pero cada uno de ellos, unilateralmente, sí
podría constituir la relación convivencial con el resto. O
bien, si de tres convivientes, dos se casan o puede con-
siderarse que forman una pareja estable, el tercero, a
pesar de convivir y compartir gastos comunes y/o el tra-
bajo doméstico, en relación de amistad o compañía, que-
daría excluido. ¿O podría entenderse, ya que siguen con-
viviendo que la pareja casada o estable está excluida de
la relación convivencial de ayuda mutua, pero cada uno
de ellos sí mantiene esta relación con el tercero? puesto
que el matrimonio o la constitución de una pareja estable
no extingue la relación convivencial de ayuda mutua, si el
resto sigue conviviendo, y a partir de dos se puede man-
tener, cabría plantear una respuesta positiva, y a la vez
paradójica, a esa cuestión.
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Quizá podría considerarse la regulación de las relaciones
convivenciales de ayuda mutua la tímida respuesta del
legislador a las relaciones afectivas que van más allá de la
pareja, aunque, eso sí, como máximo a cuatro bandas. 

Por otro lado, sería conveniente hacer alguna reflexión a
las situaciones de coparentalidad múltiple.

Hay que poner de relieve que, de la misma forma que se
rechaza la poligamia y la poliandria simultánea por nuestro
legislador, a través de la ausencia de cualquier previsión
legal, como ocurrió hasta finales del siglo pasado con el
concubinato o con la denominada convivencia more uxo-
rio, se admite ya sin traumas culturales ni prejuicios socia-
les, aunque se asuma parcamente por la ley, lo que de
hecho puede considerarse una poligamia o una poliandria
sucesiva, o lo que se han venido a llamar, las familias
reconstituidas, recompuestas o ensambladas.

No cabe duda de que durante la vida de una persona, en
la mayoría de casos, se suceden diversas parejas, con las
que se mantienen relaciones afectivas, situaciones de
convivencia y de las que puede haber hijos en común.

La trascendencia de la escalada divorcista ha permitido
superar la connotación peyorativa y anecdótica de los
“padrastros” y de las “madrastras”. En el artículo 236-14
del Código Civil de Catalunya se reconocen ciertas facul-
tades al cónyuge o conviviente en pareja estable del pro-
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genitor que tiene la guarda de su hijo, en cuanto a la par-
ticipación en la toma de decisiones sobre los asuntos de
la vida diaria del menor, mientras dure la convivencia; aun-
que en caso de desacuerdos, prevalezca la opinión de su
progenitor, y si éste falleciese, la atribución de la guarda se
transfiera al otro progenitor; salvo que en interés del menor
se le atribuya judicialmente al compañero sentimental de
su progenitor fallecido, si la convivencia con él duró más
de tres años.

Este precepto, que supone la primera referencia legal a las
familias reconstituidas, pone de manifiesto la existencia de
situaciones de coparentalidad múltiple que carecen hasta
ahora de regulación legal. 

Por ejemplo, puede pensarse en la situación de una pare-
ja homosexual, entre dos hombres, que deciden tener un
hijo con una amiga, o dos parejas homosexuales, una
entre dos hombres y otra entre dos mujeres, que desean
formalizar vínculos de coparentalidad respecto de un
futuro hijo, proyectado por la voluntad concurrente entre
las dos parejas, y con la participación de un miembro de
cada pareja para engendrarlo. Situaciones como éstas
existen en nuestro entorno, no son ejemplos de laborato-
rio de sociología jurídica, y pueden plantearse, además,
múltiples situaciones de coparentalidad a través de la
aplicación de técnicas de reproducción asistida humana o
consecuentes a un proceso de adopción internacional. Al
respecto, otro caso, que tampoco es de laboratorio, es el
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de la adopción internacional de una menor, promovida
por una mujer soltera, que llega a un consenso con dos
buenos amigos para alternarse en cuanto a la atención
diaria de la menor. Sin duda, ésta no se encuentra ni en
situación de riesgo ni mucho menos en situación de
desamparo, pero es evidente que en la relación conviven-
cial y familiar en las que desarrolla su personalidad, las
situaciones reguladas, mediante criterios biologicistas,
excluyen a las situaciones no reguladas y que de facto
conforman la relación familiar de la menor, lo que no
necesariamente puede ser lo más acertado, si nos cree-
mos la verdadera trascendencia que tiene el principio del
interés superior del menor.

Finalmente, un modelo familiar, que todavía carece de un
tratamiento jurídico completo, es el de las familias mono-
parentales, de claro ascenso cuantitativo, y que ha dejado
de considerarse un modelo familiar residual o emergente.

La relación familiar monoparental es nominada por el
legislador catalán, en la exposición de motivos de la Ley
25/2010, de 29 de julio, tras reconocerse que “la socie-
dad catalana, como otras de nuestro entorno, ha evo -
lucionado y que las características de las familias han
cambiado sustancialmente en relación con las de la ge -
neración inmediatamente anterior”, aunque la vincula
parcamente al “aumento de los divorcios”, que “se ha
traducido en un aumento significativo de hogares familia-
res en los que vive únicamente uno de los progenitores,
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con los hijos”, como ocurre con el caso de las familias re -
constituidas. 

Asimismo, desde la “gran tolerancia (existente) hacia for-
mas de vida y de realización personal diferentes a las tra-
dicionales”, se pronuncia el legislador en el sentido de
que “a diferencia del Código de familia, el libro segundo
acoge las relaciones familiares basadas en formas de
convivencia diferente a la matrimonial, como la familia
monoparental”, que es la compuesta por un solo progeni-
tor con descendencia a su cargo, y que cita someramen-
te junto a la situación de las parejas estables y de las rela-
ciones convivenciales de ayuda mutua.

Sin embargo, tras esa aparente novedad legislativa que se
anuncia, y después de reconocerse que los modelos
familiares monoparentales hasta ahora no habían tenido
reflejo normativo, lo cierto es que entre el contenido sus-
tantivo del libro segundo, no se reconoce regulación algu-
na de la familia monoparental, más allá de proclamar que
goza de la protección jurídica determinada en la ley, sin
discriminación respecto de otras relaciones familiares
derivadas del matrimonio o de la convivencia en pareja
(artículo 231-1 del Código Civil de Catalunya), lo que
supone, no sólo un olvido, sino además una desconside-
ración hacia este modelo familiar nominado pero no regu-
lado, o, lo que sería ciertamente inadecuado, una apues-
ta hacia una regulación específica fuera del Código Civil,
o del derecho civil.
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Sin duda, la familia monoparental es merecedora de una
atención específica desde el derecho civil, a partir del
objetivo de paliar su enorme riesgo de exclusión, ante las
cargas familiares y económicas que deben ser asumidas
por una sola persona, así como para ofrecer a este mode-
lo familiar la protección y la consideración jurídica especí-
fica que resultan precisas a su situación, y en aras de la
aplicación del principio superior del interés del menor.

Quizá el concepto de familia deba ser reconstruido, par-
tiendo de su propio origen etimológico de famulus (sirvien-
te, esclavo), dado que no sólo incluía a los parientes, sino
también a quienes convivían con el amo, incluidos los sir-
vientes y los esclavos, de modo que lo familiar coincide
con lo casero, y no sólo con lo matrimonial. 

Sin duda, se ha producido una profunda revolución de los
fundamentos y de los principios que durante siglos han
limitado el concepto de familia, evolucionando de la fami-
lia extensa hacia una familia cada vez más nuclear, sin
excluir la realidad social de quienes no conforman su pro-
pia familia.

Y en esta evolución, no hay que olvidar que, aunque mino-
ritario, existe un movimiento, conservador y secular, que
denuncia la crisis de la familia, mientras rechaza con rece-
lo esa diversidad de modelos familiares que se manifiestan
en la realidad social, y que aun carecen de un régimen jurí-
dico equiparable al matrimonio, con o sin hijos.
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Una sociedad democrática y plural se distancia coheren-
temente de un modelo familiar jerárquico, autoritario y
patriarcal, y avanza hacia el respeto y la preservación de la
diversidad, positiva y realista, en la que debe garantizarse
la igualdad de derechos.

Quizá, en este camino, hay que dejar de fijarse en el trata-
miento jurídico del matrimonio para intentar acomodar, a
menudo de manera forzada, a ciertos modelos familiares
análogos, para empezar a considerar a la familia como un
conglomerado de situaciones interpersonales diversas, en
las que se deben reconocer derechos sociales universales,
dando respuesta específica a las necesidades que pre-
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senten las distintas relaciones afectivas, asistenciales o de
dependencia, y sin olvidar, en último término, a aquellas
personas que se encuentran solas y que, precisamente
por ello, no merecen ser consideradas en peor situación
que quienes conforman un núcleo familiar.
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Cloenda del Cicle

LA FAMÍLIA EN LA SOCIETAT ACTUAL

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família de la 

Generalitat de Catalunya

Barcelona, 3 de novembre de 2014

Bona tarda, senyor Martín, senyor Masoliver, membres del
Club Català del Club de Roma, moltes gràcies. També
expresso un especial agraïment al director del Palau
Macaya per, una vegada més, tenir l’oportunitat de poder
gaudir d’aquest excel·lent equipament social. 

Voldria començar agraint al Club Català l’oportunitat d’a-
quest cicle de conferències destinat a parlar de la família i
la societat actual; una societat fortament impactada per la
crisi econòmica però que té en la família una de les baules
més febles d’aquesta cadena. Aquesta és una qüestió que
amb la Secretaria de Família, la senyora Dolors Gordi, ens
ha ocupat moltes hores. Veure com amb una migradesa de
recursos molt evident hem de poder promocionar i hem de
poder prevenir determinades situacions de vulnerabilitat
de tantes i tantes famílies que pateixen els efectes d’a-
questa crisi econòmica.
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Per endreçar una mica la meva intervenció, voldria antici-
par quins seran els eixos principals. Començaré per definir
què entenem per família, aprofitant també algunes dades
recents. Comentaré les dades que hem conegut, en els
darrers dies, relacionades amb la situació de la crisi i de la
manca de rendes de les famílies (a través d’un informe de
Càritas o les dades més recents de l’Idescat). 

També parlarem de quins són els quatre grans reptes, al
nostre entendre, des del Departament de Benestar i Fa -
mília, que tenen plantejats les famílies en el moment ac -
tual. Per què parlem de polítiques de família? Des de
quan? Quina és la seva finalitat? De quins instruments dis-
posem a Catalunya per gestionar aquestes polítiques de
suport a les famílies? I acabaré amb una reflexió sobre el
moment que estem vivint, les dificultats, la manca d’eines
i la manca de recursos. 

Com a definició que tots més o menys podem compartir,
tot i que amb algun matís, la família continua essent la
principal xarxa de relació i un element clau i fonamental
per a la cohesió social. Una cohesió social del tot necessà-
ria. Alhora és una institució que ha anat evolucionant amb
el temps, que s’ha anat adaptant als canvis que s’anaven
produint a la nostra societat. Potser per això ja no parlem
tant de família, sinó de famílies, atès que n’hi ha tota una
gran diversitat. Però, tot i aquesta evolució, les missions
de la família continuen sent inalterables. El fet de facilitar la
relació entre les persones, la seva dimensió afectiva i emo-
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cional, la socialització dels seus membres, el fet de prepa-
rar-los per a la seva inserció social i laboral, la transmissió
de pautes i de valors i una funció clarament educadora. De
fet, molts d’aquests aspectes ja han estat abordats en
col·loquis anteriors.

Un altre element clau és que Catalunya és una societat
familiarista, que sempre ha volgut reforçar el paper de la
família com a unitat de tots els seus membres.

Hi ha hagut canvis en la societat que han influït en els dife-
rents models de família. Per exemple, ja no sols parlem de
família extensa, sinó també de família nuclear, de família
monoparental i de família reconstituïda. Les funcions assig-
nades a cada un dels membres de la família, sobretot a
l’home i a la dona, també s’han anat modificant cap a la
coresponsabilitat. 

I aquí obro un pa rèntesi per
dir que encara queda molt
camí per recórrer. Els aven -
ços que s’han fet en aquest
sentit són innegables. Les
dones han sortit de casa, i
els homes han entrat a casa,
però no en la mateixa mesu-
ra ni en la mateixa propor -
ció, per coresponsabilitzar-
se d’una manera equitativa
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de les responsabilitats familiars: això vol dir els petits, els
grans i tota la infraestructura familiar i domèstica.

Cada vegada hi ha més famílies composades per perso-
nes amb diferent origen cultural i ètnic on també, des d’un
punt de vista dels rols de les persones, dels homes i de les
dones, s’han anat modificant. 

També hi ha factors que han impactat fortament en aques-
tes famílies que estem definint. Un és la baixa taxa de nata-
litat que patim a casa nostra. L’altre, l’allargament de l’es-
perança de vida. Pel que fa a la natalitat, vostès recordaran
que la setmana passada també l’Idescat publicava unes
dades que ens obliguen no sols a reflexionar, sinó també a
adaptar les nostres polítiques públiques. El nombre de nai-
xements a Catalunya ha caigut en un 19,7% entre els anys
2008 i 2013. Això coincideix amb el descens del nombre
mitjà de fills per dona, que passa d’un 1,59 l’any 2008 a
només un 1,33 el passat any 2013. I també l’edat mitjana
de les mares s’endarrereix 1 any (dels 29,1 anys el 2008, als
30,1 anys en l’actualitat). Tot això té un impacte claríssim
també sobre les diferents necessitats de les famílies en els
serveis i, en sentit diferent, sobre l’allargament de l’espe-
rança de vida, que és quelcom positiu en tota societat i té
a veure amb els avenços científics, mèdics; però, alhora,
també provoca una important tensió sobre tot un seguit de
serveis socials i sanitaris. També patim, d’alguna manera, el
sobreenvelliment, amb l’augment que això suposa de ne -
cessitats, de cura i d’atenció d’aquestes persones. 
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La crisi impacta en la reorganització de les llars, de les famí-
lies, en els termes que dèiem abans: tenir cura dels fills, tenir
cura dels grans, que són dos aspectes a tenir en compte
quan parlem de les famílies i de les seves necessitats. 

Aquestes situacions ens porten a parlar d’allò que hem
identificat com un instrument, que és el Pla de suport a les
famílies amb horitzó 2016: ve a ser el full de ruta amb els
objectius estratègics que des de la Secretaria de Família i,
per tant, des del Departament de Benestar Social i Família,
hem elaborat i aprovat en el darrer any. Hi consten totes
les accions que, des del conjunt del Govern, s’enfoquen
cap a aquest suport i aquesta promoció de les famílies,
atès que estem parlant d’unes polítiques eminentment
transversals, i per això parlem tant de la salut, com de l’e-
ducació o de l’habitatge. 

Els reptes de país de què parlaré, no sols requereixen l’ac-
ció política, sinó que també requereixen la col·laboració i
la cooperació del conjunt d’administracions públiques, de
la societat civil, de les moltes entitats que treballen d’una
manera molt intensa en benefici de les nostres famílies.
També dels mitjans de comunicació, perquè puguin facili-
tar aquests missatges absolutament positius i inclusius
quan parlem de família. O també del món empresarial,
quan parlem de la conciliació i el repartiment necessari de
tasques i, per tant, de la reorganització del temps de tre-
ball. És obvi que el món empresarial i que el mercat de tre-
ball en conjunt hi tenen molt a dir.
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Aquest dèficit de fecunditat és el primer repte. Hem cons-
tatat que països del nostre context europeu com ara
Suècia, el Regne Unit o França tenen un indicador conjun-
tural de fecunditat que voreja el reemplaçament genera-
cional. Aquest no és el nostre cas. Les darreres dades de
l’Idescat mostren que les persones que moren són més
que no pas les que neixen. Per tant, no hi ha un reem-
plaçament generacional com el que tenen altres països en
els quals hauríem de poder-nos emmirallar també en
aquests aspectes. D’altra banda, també se’ns fa molt difí-
cil d’acceptar que determinades categories de dones
tenen taxes de fecunditat molt més baixes que les altres. 

El segon repte té a veure amb aquesta reorganització i amb
aquest repartiment de tasques entre els membres d’una
família, i fonamentalment entre homes i dones: és la impli-
cació paterna en la cura dels fills i filles. Aquesta no és
només una reivindicació justa de les dones, que també ho
és, sinó que és un dret dels pares i un dret dels mateixos
infants. Aquest repartiment més igualitari entre el treball
remunerat i el no remunerat requereix una acció que passa
també pel paper de l’Administració; però també del mercat
de treball i del món laboral, en el sentit que no pena litzi, sinó
que promocioni el paper de les dones, espe cialment quan es
troben en edat reproductiva. I també requereix un canvi cul-
tural en què no prevalgui la permanència en el lloc de treball
i les llargues jornades, que és una cultura segurament molt
mediterrània i a la qual estem molt acostumats, però que
hem d’anar modificant ne cessàriament i donar-li la volta. 
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El tercer repte és la qualitat de vida de les famílies des d’un
punt de vista material i relacional. Aquí m’agradaria desta-
car un aspecte que a la Secretaria de Família sempre es
comenta, que és el caràcter preventiu de les polítiques de
família. Cal evitar, en aquest sentit, les situacions de difi-
cultat tant des del punt de vista relacional, de xarxa, com
del pròpiament material de les famílies, per tal de garantir
l’acompanyament que sigui necessari i evitar situacions
que puguin anar empitjorant i cronificar-se. 

I, finalment, el darrer i quart repte és establir un equilibri en
la solidaritat familiar, que és un concepte també molt propi
de la nostra societat i també intergeneracional: la relació
d’ajuda entre les persones grans envers les més joves, i
també hem descobert la relació d’ajuda de les més joves
envers les més grans. Com equilibrem aquesta ajuda
mútua que es produeix de manera natural dins la família
amb la intervenció pública necessària i, per tant, també
amb el suport dels poders públics. No és sols per la via de
les prestacions econòmiques, que també ho és, sinó per
tot un seguit d’accions i de serveis que hem de posar a l’a-
bast de les famílies i dels seus membres. 

Deia abans, a l’inici, que també volia fer una breu referèn-
cia al que s’ha entès per polítiques familiars, i hauríem de
concloure que quan es dicten les primeres polítiques fami-
liars a Europa es fa amb una clara mentalitat de promoure
la natalitat, la qual cosa va suposar un fre a l’emancipació
de les dones en la seva incorporació al mercat de treball.

179



Després, quan la dona ja es va incorporar al món del tre-
ball amb una certa normalitat, el concepte de polítiques de
família es diversifica arreu d’Europa. Potser perquè són
polítiques transversals, perquè tenen un determinat com-
ponent ideològic. Però, en tot cas, en determinants països
i moments s’ha considerat que les polítiques de família
eren: els permisos de maternitat, i posteriorment de pater-
nitat; les prestacions econòmiques inicialment universals,
després majoritàriament sotmeses als nivells de renda; les
pensions de viduïtat i orfenesa; la mateixa planificació
familiar (fins i tot en alguns estats, les lleis despenalitzado-
res de l’avortament s’han considerat que eren polítiques
de família), i, per descomptat també les desgravacions fis-
cals adreçades a determinades persones en determinades
situacions o condicions econòmiques. 

Com hem entès a Catalunya les polítiques de suport a les
famílies? Com unes accions d’acompanyament i de suport
a totes les famílies i al llarg de tot el seu cicle vital. Per tant,
jo crec que això és important. Accions dirigides al conjunt
de persones i de famílies, però que fan una especial aten-
ció i un acompanyament més personalitzat adreçat a les
famílies amb una determinada situació econòmica (vulnera-
bilitat, risc d’exclusió), i també a les famílies en funció de la
seva composició. Ara més que mai parlem de quines són
les famílies més colpejades per la crisi: les monoparentals i
les famílies nombroses per motivacions diferents, però en
tot cas les xifres i les estadístiques així ens ho demostren.
Per tant, es requereix tot un seguit d’accions específiques
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de promoció i suport vers aquesta tipologia de famílies.
També en requereixen aquelles altres que són especials per
raó de l’edat o de les característiques dels seus membres.
Estic pensant en famílies que tenen a càrrec seu persones
grans o molt grans, infants, persones discapacitades o
amb malalties greus. I, finalment, aquelles que presenten
unes problemàtiques específiques que poden tenir a veure,
per exemple, amb la violència masclista, amb la delinqüèn-
cia o amb els embarassos no desitjats, per citar també
algunes casuístiques que mereixen accions molt concretes.

En les darreres setmanes s’han conegut determinats infor-
mes que posen una vegada més el dit sobre la nafra. Un
és l’informe de FOESSA i que Càritas va presentar la set-
mana passada a Madrid sobre l’exclusió social. En positiu
destaca quelcom que és una fortalesa davant dels efectes
de la crisi: la gran participació social, la solidaritat, el
voluntariat i les xarxes familiars. Per tant, quan parlem de
famílies, malgrat totes les dificultats, estem davant d’una
figura que és quelcom positiu. És tota una fortalesa per als
seus membres, però també per a molts d’altres. Per això
parlem de xarxa.

També vull mencionar molt breument que, quan parlem de
voluntariat, és evident que la seva força a casa nostra ha
existit sempre. Determinats reptes col·lectius no s’explica-
rien si no hagués estat gràcies a la força del voluntariat.
Actualment, un 17% de persones manifesten que han fet
algun tipus de voluntariat al llarg de la seva vida. Això vol
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dir més d’1.200.000 persones a Catalunya. Per tant, estem
davant d’un element també certament molt positiu. 

Aquest informe de Càritas i FOESSA destaca que les famí-
lies nombroses amb nens i joves a càrrec seu són les més
afectades per la crisi. I un altre fenomen que també desta-
ca aquest informe és que les persones grans han passat
de ser cuidades i ateses al domicili familiar a fer cada
vegada més el paper de cuidadores i de suport als mem-
bres més joves de la família, sigui des d’un punt de vista
logístic o, sobretot i cada vegada més, econòmic, davant
de situacions de pèrdua del lloc de treball, dificultats d’ac-
cés a les primeres necessitats, etcètera. 

Divendres vam conèixer les últimes dades de l’Institut
d’Estadística de Catalunya sobre la distribució de la renda
i el risc de pobresa de l’any 2013. Ens mostra que la taxa
de risc de pobresa és d’un 19,8%, 5 dècimes més que
l’any 2012. També que té més incidència entre els més
petits de 16 anys; per tant, el grup d’edat de joves i infants
és el més afectat per la crisi. I quan es parla de privacions
–aquestes dades treballen molt sobre les privacions que
manifesten les persones que es troben en el seu dia a
dia–, un 43,6% de la població manifesta que no es pot
permetre una setmana de vacances l’any i un 40% que no
pot satisfer despeses imprevistes com pot ser, per exem-
ple, el canvi d’un electrodomèstic que de cop i volta s’es-
patlla. 
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Aquestes són unes dades i uns informes, com molts d’al-
tres del tercer sector, que coincideixen a assenyalar i
advertir dels riscos de l’allargament d’aquesta crisi, de la
situació de vulnerabilitat i d’estancament que es pot pro-
duir en determinades famílies i en determinats perfils, així
com també del risc de cronificació d’aquesta pobresa i
l’impacte sobre les persones més desvalgudes, des d’un
punt de vista de les pròpies capacitats. Estic pensant cla-
rament en les persones joves, en els infants i en els ado-
lescents. 

Quins són els instruments que tenim per fer front a aques-
tes situacions? Els parlava fa un moment del Pla integral de
suport a la família amb horitzó 2016, aprovat pel Govern de
la Generalitat. Ja fa uns mesos que es planifica i es des-
plega l’acció coordinada de tot el Govern; per això són polí-
tiques transversals que fixen un seguit d’objectius estratè-
gics. D’una banda, el suport a la xarxa integrada de serveis
i de recursos. Parlem de xarxa perquè aquí hi està involu-
crat absolutament tothom. Hi ha una cooperació molt
estreta pel que fa a les polítiques socials i les polítiques d’a-
tenció a la família entre la Generalitat, els ajuntaments, amb
una clara vocació de servei i d’atenció des de la màxima
proximitat a les persones, i, evidentment, tota la xarxa d’en-
titats del tercer sector, però també de l’àmbit mercantil que
treballen al costat de les persones més vulnerables.

Un altre objectiu d’aquest Pla de suport és l’atenció a les
noves famílies. Aquesta orientació i formació, aquest
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acom  panyament que cada vegada més ens reclamen les
famílies, tots els tipus i tota la diversitat de famílies.
Permetin que aquí també els expliqui molt breument un
programa del qual estem molt orgullosos, el programa
“Créixer en família”, que aquest any 2014 arribarà a més
de 3.000 persones en el conjunt del territori amb tallers i
formació; amb una col·laboració molt important dels ajun-
taments, de l’Obra Social “la Caixa”, etcètera. Ens propor-
ciona un suport a pares i mares en diferents aspectes que
tenen a veure amb la criança positiva. 

Aquest Pla integral de suport a la família, que té el concurs
i la cooperació del conjunt de departaments, inclou molts
aspectes. Un aspecte important és la conciliació familiar i
laboral i com avancem amb aquest important repte de la
racionalització d’horaris. Vostès saben que hi ha un pro-
jecte important, “Ara és l’hora”, que des del Govern de la
Generalitat, el Parlament de Catalunya, els ajuntaments i
moltes altres entitats i institucions aborden aquesta qües-
tió amb una estreta col·laboració. 

També hi ha les polítiques d’habitatge amb un seguit d’a-
juts i de canvis, fins i tot normatius, per tal d’acostar i faci-
litar l’accés i la permanència a l’habitatge de tantes i tan-
tes persones. 

Volem impulsar la participació de les famílies en el procés
educatiu. Una participació cada cop més necessària, tant
en el lleure com en el temps compartit. És important pro-

184



mocionar aquest temps entre les famílies. El programa
“Créixer en família” dóna impuls a aquesta qüestió promo-
vent que pares i mares i fills i filles participin d’aquest
temps compartit mitjançant els àpats en família. 

I volem impulsar les deduccions fiscals, les que ja hi ha i
aquelles altres que segur que, en una altra situació i en un
altre marc fiscal que no tenim en aquests moments, podrí-
em promoure per facilitar les coses a les famílies.

Cal prevenir les situacions de violència o de risc. I aquí
voldria també fer esment d’un programa molt important,
que és la detecció del maltractament a les persones
grans. Un programa que estic convençuda que donarà
importants fruits i que també duem a terme amb la
col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”. Aquesta és una
situació que existeix, que se silencia i que convé visibilit-
zar i prevenir. Per sones grans que, en el nucli més íntim,
ho silencien i per això costa tant de parlar-ne. Són objec-
te d’actituds i conductes constitutives de maltractament,
ja sigui físic, emocional o econòmic. Convé molt conèixer
aquestes situacions, que les persones les puguin identifi-
car. Hi ha moltes persones grans que viuen soles, que
pateixen un cert aïllament social. Per tant, en el marc d’a-
quest programa podem formar els professionals dels ser-
veis socials bàsics i els voluntaris; en definitiva, persones
que en el seu contacte habitual amb les persones grans
poden identificar aquestes situacions i denunciar-les i,
evidentment, treballem per eradicar-les. Malauradament,
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encara hi ha persones grans que continuen en situacions
de maltractament. 

També una part important dels esforços de la Secretaria
de Família se centra a l’hora de prevenir i de coordinar
accions conjuntes que van més enllà del nostre Depar -
tament i que tenen el suport del Departament d’Interior,
entre altres, per abordar la xacra de la violència masclista
envers les dones i envers els seus fills i filles. També hi ha
un seguit de prestacions econòmiques que s’adrecen a les
famílies sense recursos i amb dificultats econòmiques i
que abasten molts supòsits, malgrat la migradesa de
recursos públics.

Estem treballant en un avantprojecte d’una nova llei de
suport a les famílies. La Llei vigent és de l’any 2003, va ser
pensada en relació amb les necessitats d’aquell moment i
ha donat molt bons fruits, però necessita adaptar-se a les
noves situacions a les quals feia referència abans, a les
noves realitats, com el reconeixement de les famílies
monoparentals i de les famílies nombroses, per tal de
poder impulsar polítiques de suport concret.

Un altre aspecte té a veure amb aquesta nova política del
temps, per afavorir la conciliació entre la vida laboral i la
familiar de les persones. Creiem que una nova llei que es
pugui aprovar en els propers mesos ha de tenir necessà-
riament un apartat important dedicat a aquestes qües-
tions. És una llei que estem treballant al Departament i
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amb el conjunt del Govern, comptant amb un organisme
important que és l’Observatori de la Família, el qual ens
permet conèixer aquestes situacions i dificultats. També
servirà per adaptar i posar dins del contingut d’aquesta llei
tot un seguit de programes i accions que estem desenvo-
lupant i que actualment no tenen la cobertura que haurien
de tenir. 

En definitiva, no estem comptant amb les eines que ens
permetrien tenir una resposta molt més contundent a les
dificultats de les famílies, fins i tot eines potents per poder
minimitzar els efectes de la crisi. I aquí entraríem a discu-
tir o a parlar no sols dels recursos econòmics pròpiament
dits, els que generem a Catalunya però que després no
retornen i per tant ens representen un dèficit important,
sinó també d’instruments com pot ser la Seguretat Social
o la regulació del mercat de treball, que ens permetrien
disposar de polítiques molt més adequades a les necessi-
tats del nostre país i de les seves empreses i la seva gent. 

Tot i així, malgrat l’infrafinançament que patim en aspectes
clau com és la Llei de la dependència, amb les retallades i
la retirada progressiva de l’Estat en matèries tan sensibles
com el suport als serveis socials bàsics, a les persones
amb discapacitat, als programes de maltractament infantil
o d’atenció a les dones víctimes de violència masclista, a
l’habitatge o a les polítiques actives d’ocupació en un
moment tan sensible com aquest, amb taxes d’atur que,
malgrat que comencen a millorar una mica, continuen sent
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molt elevades. Fem tots els esforços possibles per mante-
nir un conjunt de mesures molt diverses destinades a les
persones amb responsabilitats familiars. Precisament per-
què més enllà de minimitzar l’impacte de la crisi puguin
desenvolupar aquestes responsabilitats familiars en les
millors condicions possibles. 

Per tant, volem que aquest projecte sigui una autèntica
opció de les persones –que cadascú ha de decidir lliure-
ment si el vol fer o no–, i que qui el vulgui fer també compti
amb el màxim suport des d’un punt de vista econòmic i
també de polítiques molt diverses. Això abasta les trans-
ferències socials i les desgravacions fiscals i tot un conjunt
de serveis adreçats a les famílies. Lògicament, hem de par-
lar també cada vegada més del temps que requereix aques-
ta atenció a la família voluntària, amb tota la seva diversitat. 
Hem d’entendre –i sé que dir-ho aquí és molt fàcil perquè
segur que hi coincidiran– que la política de família l’hem de
veure com una autèntica inversió i no com una despesa,
sobretot en aquesta vessant preventiva a la qual abans
feia referència, perquè prevenir situacions de vulnerabilitat
i de cronificació no és que sigui un estalvi futur, sinó que
és una millora de la cohesió social. És un aspecte que té
molt a veure amb la justícia social i, per tant, amb aquest
país que volem que sigui cada cop més solidari, més
cohesionat i que pugui oferir autèntiques i potents oportu-
nitats a totes les persones, vinguin d’on vinguin, formin la
família que formin i amb tota la seva absoluta diversitat.
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EL CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA Y SU
GRUPO CATALÁN

El Club de Roma, que se autodefine desde su creación en 1968
como una no organización, busca contribuir, a través de sus
debates, a impulsar los múltiples cambios que la Humanidad
precisa para superar las diferentes encrucijadas en que se
encuentra y que de ellos se hagan eco las diferentes Asociaciones
Nacionales que se han ido creando para dar difusión a sus
resultados.

Así, desde que se crease la primera de ellas hace más de cuarenta
años, las asociaciones o Capítulos Nacionales se han aprestado a
contribuir a las actividades de la iniciativa que promovieron Aurelio
Peccei y Alexander King desde su primera reunión en la Academia
Lincei de Roma. De esta forma algunos de los miembros de estas
Asociaciones participan, a título personal, en las acciones, análisis
y debates que el Club emprende, pero también promoviendo
actividades en sus propios países, de forma que se difundan las
iniciativas y se popularicen los Informes y debates del Club de
Roma.

La relación entre las Asociaciones Nacionales y el Club de Roma
no responde, como corresponde a esta singular no organización,
a los esquemas clásicos de otras organizaciones internacionales.
Ya que la misma se sustenta en esa participación activa en los
debates y en la promoción de nuevos temas e ideas, para incidir
en las transformaciones y hábitos sociales a favor del desarrollo
humano, sin que tengan que acomodarse a instrucciones surgidas
desde el Club, pero sí al espíritu de sus debates.

En esta línea se creó en 1976 el Capítulo Español del Club de Roma,
que ha tenido una participación muy relevante en la propia historia
del Club de Roma y que se ha podido y se puede personalizar en
que el primer Presidente del Capítulo Español, Ricardo Díez
Hochleitner, ha sido durante muchos años Presidente del Club de
Roma y ahora preside el Consejo Asesor del mismo. Con él han
compartido la presidencia del Capítulo Español Pere Durán Farell
y Jesús Moneo, sucesivamente. Actualmente es Isidro Fainé el
que desempeña tal presidencia. El Capítulo, a su vez, ha procedido
a promover Grupos Autonómicos, siendo el primero de éstos en
constituirse el Grupo Catalán en 1987. Asimismo en el 2012 ha
promovido la creación de la Oficina del Club de Roma en Barcelona
para el Mediterráneo, que es la primera iniciativa de este tipo que
pone en marcha el Club de Roma.

El Grupo Catalán, que ha impulsado los más variados ciclos de
debates, representa, junto a los otros Grupos del Capítulo Español,
una referencia en su funcionamiento y coordinación con los temas
de interés del Club de Roma. Fruto de ello es la publicación de sus
debates y también el importante papel que ha jugado a la hora de
hacer del Capítulo Español una referencia para otras Asociaciones
Nacionales. El Grupo Catalán, además, ha sido un adelantado a la
hora de abrir los debates del Club de Roma en toda su amplitud,
yendo más allá de las temáticas más conocidas y relacionadas
con la sostenibilidad de los recursos no renovables, para adentrarse
a considerar todos aquellos otros aspectos que configuran el
desarrollo humano y la calidad colectiva en el mundo actual, como
es el caso de las ponencias que se recogen en este volumen.



VALORE S PARA EL MAÑAN A Y FAMILIA S PARA SIEMPRE

En las publicaciones que han ido agrupando las ponencias de los ciclos de debate anteriores que había promovido
el Grupo Catalán del Capítulo Español del Club de Roma, se ha hecho referencia al impacto de la crisis económica
en los temas que son objeto de controversia en la opinión pública. Y que debido a la gravedad y persistencia de
ésta han hecho girar a éstos alrededor de las consecuencias económicas y sociales que se han sufrido y se sufren.
Algo similar se podría decir de aquellos debates centrados en la sostenibilidad y la limitación de los recursos. Pero
ni en estos casos tan relevantes, ni en otros más circunstanciales ello ha supuesto olvidarse de otras facetas de
la realidad circundante. Lo que ha permitido abordar también temas tan variados como los conflictos y oportunidades
de esa relación personas-naturaleza, su concreción local, o relativos a los horizontes de la biodiversidad y de las
nuevas visiones con que se quiere interpretar actualmente la Naturaleza. Asimismo, en un momento en que las
sociedades avanzadas parecen caminar hacia la laicidad, se valoró también qué significa hoy día lo religioso, qué
incidencia jurídica significa o cuáles pueden ser los horizontes de una ética mundial, entre otros temas. Temas,
además que atañen a la sostenibilidad en sus múltiples facetas, de forma que ninguno acaba siendo ajeno a las
perspectivas medioambientales ni a los límites y dificultades de la cohesión social.
Tales temáticas venían a confirmar la pretensión del Club de Roma desde su creación por no relegar ningún tema.
Ni olvidar que cualquiera que se escoja cabe referirlo al resto de problemas e interrogantes que siguen entorpeciendo
la consecución del desarrollo humano al alcance de todos.
Y es que desde que se empezasen a configurar las diferentes Asociaciones Nacionales del Club, éste las ha
seguido estimulando para que trabajen también en estas líneas no económicas desde cada problemática particular.
Sin olvidar, claro es, que la crisis económica acelera la necesidad de lograr realidades más sostenibles y exige
pensar cómo actualizar las más variadas actividades humanas en ese horizonte de sostenibilidad e incesantes
cambios globales. Entre los que no son nada desdeñables los de preguntarse por la aparición y asunción de
nuevos valores o la evolución de las realidades familiares.
Tal actitud coincide con que el Club de Roma esté promoviendo el desarrollo de programas de debate alrededor
de cuatro ejes temáticos. A saber: los valores de las sociedades del Siglo XXI, las oportunidades de unas nuevas
maneras de producir y consumir, el futuro del trabajo y las dificultades que habrá que sortear para una
gobernabilidad global. Pero que también inciden en cómo evolucionan las familias para adaptarse a tanto cambio
sin renunciar a su función esencial y nuclear, ni a su tarea de solidaridad y apoyo a las personas y sus entornos
afectivos más cercanos.
En los debates que ha realizado en estos últimos tiempos el Grupo Catalán, se ha tratado, por tanto, de explorar
las nuevas facetas que aparecen al compás de los nuevos valores que parecen querer actualizar los que siempre
han movido a las personas en favor del desarrollo humano y social. Y junto a esa indagación se ha llevado adelante
un ciclo sobre los nuevos papeles y significados de la familia.
En todas las sesiones, que ahora se recogen en este nuevo volumen de ponencias, y al igual que ocurriese en
los que le precedieron, se pueden atisbar las múltiples encrucijadas sobre las que habrá que definirse y también
las muchas esperanzas que se abren si se acertase en la elección de los caminos a seguir. Se tienen, como se
vuelve a resaltar en estas páginas, las capacidades necesarias para afrontar los retos del presente. Ahora solo
falta la aplicación decidida de las voluntades en favor del bienestar de cualquier persona. De modo que con ello
se afiancen las señas de identidad solidarias de la calidad humana a la que se aspira. Señas, por otro lado, que
seguirán vertebrando la actualización de los valores aludidos y también vivificarán el espíritu de las familias
para adaptarse a un mundo cada vez más diverso. Y en el que se aprende y se colabora por caminos y maneras
muy diferentes de las que empleaban las familias de la economía y las formas sociales anteriores.
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