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Pla Nacional de Valors

El color de la pinya Apunt pedagògicA peu de carrer MANOLITA SANZ

El govern de la Generalitat acaba de posar en marxa
un Pla Nacional de Valors. Podem apuntar moltes vir-
tuts i també objeccions, però no farem aquest balanç,
ja que en desconeixem els detalls, sinó que en volem 
emfasitzar algunes consideracions de fons i de forma.
Com a paraula complicada, els valors ens remeten a
allò més íntim i alhora més compartit dels humans: 
els construïm de manera personal, ja de ben petits,
en el contacte amb els altres, i els anem afinant amb 
el procés de maduració. Són, per tant, elaboracions 
individuals sempre en un marc social. Per tant, resulta 
poc higiènic, des del punt de vista democràtic, assistir
a aquesta exigència constant de vetllar per uns deter-
minats valors ètics o morals. En democràcia, els valors
sempre han d’estar en discussió, en crisi permanent,
ja que si els valors són els referents que ens guien per 
esdevenir més feliços, és molt segur que en un context 
democràtic no hi hagi uns únics valors de referència. 
La suposada crisi dels valors no seria res més que una
característica pròpia de societats dinàmiques. Malagua-
nyats els esforços per “fixar” uns valors, com a únics i 
exclusius, perquè ens condemnaríem a quedar clavats
en referents tancats i absoluts.

Com a fet nacional, doncs, un pla de valors pot deixar-
ne fora moltes de les ofertes de vida bona amb què di-
àriament ens topem. Només cal passejar per qualsevol
carrer del país. Si per “nacional” entenem “català”, la 
cosa se’ns complica perquè gairebé de manera inevi-
table cauran acusacions d’exclusivisme moral que no
agraden a cap governant. A més, des del punt de vista 
formal, un pla no és més que una eina que defineix 
objectius i prioritats, assigna pressupostos i recursos, i 
estableix criteris per avaluar-ne els resultats. Reduir els 
valors a un afer burocràtic diu molt de la intel.ligència 
col.lectiva de qui ho ha decidit.

I finalment, no és balder reflexionar sobre qui promou
i lidera aquest pla, en aquest cas un departament en-
carregat de temes de Benestar i Família, que pertany a
un govern. Hauria estat més oportú que un debat sobre
els valors ètics i morals, pel seu abast, fos liderat per la
societat civil i acomboiat per la representació política 
de tota la ciutadania, pel Parlament en el nostre cas.
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“Fem projectes
comunitaris per Badia”

Ha estat 12 anys president de la 
Federació d’Entitats Culturals de 
Badia, que és com “la mare” de la

Fundació Cívica. Funcionari de Correus, 
ara jubilat, es defineix com a “badienc”, 
cosa que té el seu mèrit en una ciutat tan 
jove que va ser inaugurada el 1975 i és mu-
nicipi independent des de 1994. 

Per què vau constituir una fundació?
Perquè arriba un moment que hi ha neces-
sitat de desenvolupar projectes que surten 
de l’àmbit de la pròpia Federació d’Enti-
tats Culturals, que agrupa les entitats de 
Badia: el reforç escolar o accions de les
TIC, projectes de discapacitat psíquica o 
física, etc.

Quina és la vostra història? 
Badia neix d’una planificació que es fa des
de Madrid per fer habitatges per a l’allau 
de persones nouvingudes a Catalunya. Van 
decidir construir una ciutat nova vers 1966.
Van  programar 11.000 vivendes que no es 
van realitzar perquè el Ministeri d’Obres 

www.fundació.badiadelvalles.org

26 instal.lacions arreu de Catalunya

en família
els millors ponts, Nadal i Cap d’Any93 474 46 78

www.esplai.org
accc@esplai.org

Preu per persona i dia en 
règim de pensió completa:

Adults, des de 31,45 €

Infants, fins a dos anys: 
gratuït

 De 3 a 6 anys, 11,55 €

 De 7 a 12 anys, 23,10 €

A la revista Estris, editada
per la Fundació Pere Tarrés,
que al número de novem-
bre-desembre celebra 40 
anys dedicats a l’anàlisi,  
reflexió i difusió dels valors 
de  l’educació en el lleure a 
Catalunya. 

Al Síndic de Greuges,
Rafael Ribó, que a l’octu-
bre, va presentar el primer
informe al Parlament sobre 
els drets de l’infant, expli-
cant com els afecta la crisi 
econòmica i la reducció de 
la cobertura de serveis i de 
prestacions públiques.

A l’increment del consum 
d’alcohol entre els i les jo-
ves menors de 18 anys que,
a més, creuen que beure
només els caps de setmana
no és una conducta de risc.
Són dades d’un informe de
la Fundació Atenea que ha 
presentat la campanya “Tinc
un mite per a tu”.
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Públiques també havia dissenyat una
autopista i tot plegat va quedar en 5.300
vivendes. Es va inaugura el 1975.

Quines persones venen a viure aquí? 
Sobretot, funcionaris públics, un 74%.
Això sí, seguint una proposta del Depar-
tament de Sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona que parlava de
fer de Badia “una ciutat de ciutats”, a cada
escala, hi van anar professionals i treba-
lladors de diferents especialitats.  

Com van començar les associassions?
Doncs, parlant a les manifestacions. Quan 
ja vam aconseguir  escoles, guarderia, ofi-
cina de correus, CAP... hi va haver una
vinculació d’aficions. Aleshores va sortir 
un fotimer d’entitats impressionant.  Des-
prés, vam formar la Federació. 

Què feu ara? 
Desenvolupar projectes per als ciutadans,
projectes per fer ciutat. També estem fent  
l’arxiu de la memòria oral de Badia.

Per això heu tingut el reconeixement de 
la Fundació Bertelsmann?
Sí. La Fundació Bertelsmann és la res-
ponsable a Espanya de donar els segells 
de qualitat com a fundació cívica. Té uns 
requisits. I un d’ells és ciutadans per a
ciutadans. Nosaltres  estem dedicats a 
un territori on desenvolupem una sèrie 
de projectes d’àmbits plurals. 

En el vostre projecte el voluntariat és 
essencial?
Bàsic. Tenim una infraestructura perquè 
qualsevol projecte seriós necessita una
estructura mínima que li doni continuï-
tat. El nostre pressupost total no arriba
als 100.000 euros. Des de fa vuit anys
col·laborem amb Suport Associatiu. S’en-
carreguen de portar la gestió laboral i el
servei jurídic.

Com mireu el futur?
El futur de Badia és el de tots. Hem de 
tornar a les arrels de l’associacionisme i 
posar la imaginació una altra vegada en 
marxa.


