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Quin valor donem a l’oci? 
Tendencialment, des del 1990, va 
augmentant i ho fa també perquè 
el valor oci el situem en un context 
d’augment de les oportunitats de 
vida, que per a les generacions an-
teriors eren molt més limitades. El 
ventall d’opcions d’ara ha fet que 
una bona part de la mateixa eco-
nomia de la societat hagi detectat 
aquest tipus de preferència i s’hagi 
orientat cap al lleure. 

Formem part d’associacions, 
però les entenem com a serveis. 
Aquí hi ha una notícia bona i una 
de dolenta. La bona és que des 
d’un punt de vista molt enlairat,  
augmenta la densitat associativa. 
Ara, quan ho mires més de prop, 
el procés està canviant envers mo-
dels associatius que satisfan el de-
senvolupament personal. És a dir, 
que no m’associo des del valor de 
l’abnegació, sinó des del valor del 

gaudi. I per tant, això vol dir que al-
gunes associacions més orientades 
als serveis socials comencen a tenir 
dificultats per trobar voluntariat. La 
qual cosa no vol dir que no hi hagi 
persones que s’associen per tenir 
amics i, a partir d’això, s’impliquen 
i acaben assumint compromisos. I 
una altra cosa que trobem en el 
món de l’associacionisme és una 
clara tendència a la feminització. 
Augmenta clarament la presència 
de dones i minva la d’homes. 

És una conseqüència de la ir-
rupció de les dones en el món 
laboral? 
No ho sé. Em fa l’efecte que en 
aquests moment la dona té més clar 
que els homes aquest punt d’esde-
venir ciment social cohesionador. 

Qüestionari Proust

La meva hipòtesi seria, si a les tas-
ques bàsiques hi ha una divisió de 
rols home-dona i la dona en la pràc-
tica té més cura dels seus, aquest 
segurament és un bon aprenentatge, 
perquè passi a la cura social. Men-
tre que si els homes no “muscu-
lem” el valor aquest de l’atenció 
als nostres, tampoc despleguem la 
sensibilitat envers l’altre. 

Ens interessa la política, però no 
els polítics. 
Una conclusió molt important que 
també trenca mites. En comparació 
amb els anys 90 i 2000, l’interès i la 
preocupació per la política és més 
gran, i majoritàriament es continua 
defensant la democràcia com a sis-
tema i com a valor. Així, el dret a 
decidir es reclama des d’una visió 
profundíssimament democràtica, de 
dir, si no ens respecten, trenquen 
amb un valor prioritari per a no-
saltres que és precisament el de la 
democràcia. 

Ha crescut el sentiment de perti-
nença nacional dels catalans? 
L’enquesta diu que sí, és una de les 
grans paradoxes. Són més indivi-

dualistes i en canvi creix el senti-
ment d’identitat nacional. La meva 
hipòtesi és que tenim o reafirmem 
la identitat nacional col·lectiva per-
què hi ha una certa sensació o bé 
de rebuig o de manca de reconei-
xement o de perill. 

Refusem els immigrants per mo-
tius econòmics?  
La tendència majoritària és la frase 
“aquí n’hi ha massa”. Que vol dir per 
primera vegada la sensació que en 
un context de recessió ni els podem 
acollir tots ni els podem acomodar 
bé. Jo he interpretat, a partir de les 
respostes dels enquestats, que no és 
tant un rebuig provocat per un tema 
racial, sinó el que ha passat a totes les 
onades migratòries que el penúltim 
en arribar esdevé el més agressiu. 
Perquè, entre l’últim i el penúltim, 
estan competint pels mateixos nín-
xols laborals i econòmics. 

Som creients encara o anem a 
una societat sense cap pertinen-
ça religiosa? 
El que detectem en l’estudi és que 
minva la religió oficial i en canvi 
augmenta la religiositat emocio-

nal. Si abans parlava d’un brico-
latge familiar, aquí també parlaríem 
d’una religió a la carta. Perquè hi 
ha menys catòlics d’origen que es-
tiguin vinculats a l’església. Ara, 
en paral·lel a això, hi ha una mena 
de set d’espiritualitat... diguem que 
és més fàcil anomenar-la espiritua-
litat que religiositat. Perquè en un 
context cultural com el nostre les 
paraules estan connotades. I dius 
religió o religiositat i la gent ima-
gina coses com el Papa, la moral 
sexual, el senyor Rouco, la missa... 
I, en canvi, quan dius espirituali-
tat la gent el que imagina és com 
dono plenitud també a una dimen-
sió transcendent que trobo dintre 
meu i que no satisfà només per les 
vies materials. 

Quina seria la teva conclusió?  
Per bé i per mal, els catalans no som 
una societat estàtica, sinó  dinàmi-
ca. En aquesta societat dinàmica 
que tendeix cap a l’individualisme i 
és profundament liberal, tant en els 
temes econòmics com socials, con-
tinua manifestant valors de l’època 
de la modernitat que tenen a veure 
amb la implicació social i el futur, 

Si no fossis professor,
series...
Explorador, biòleg, cuiner. 

Persones que admires
en la vida real
Al Tercer Sector, Climent Garau, que 
va ser president de l’Obra Cultural 
Balear; al sector empresarial, Joan 
Font, de Bonpreu i al de polítics, 
Jordi Pujol. 

El teu heroi de ficció? 
Tintín.

Què és la felicitat per a tu?
No és un moment. Segurament, és 
un estat de plenitud continuat. La 
suma de molts moments. 

Quina és la teva flor
preferida? 
Varetes de Sant Josep, com un lliri. 

Un llibre? 
Martin Eden de Jack London

Una música? 
Silentium d’Arvo Pärt.

Una pel·lícula?
Gladiator de Ridley Scott

El teu menjar preferit?
Un bon arròs. 

El teu somni? 
Una Catalunya nacional ben ple-
na.

SUMAR MOMENTS PER A LA FELICITAT

Hi ha una clara
tendència a la femi-
nització en el món 

de l’associacionisme

però comencen a aparèixer com a 
tendències incipients el presentis-
me i l’hedonisme.
D’altra banda, si estem rebutjant el 
que anomenem la potestas, aquell 
poder exterior i vertical sabrem re-
inventar un nou sentit de l’auctori-
tas?  L’auctoritas te la reconeixen 
com a conseqüència d’un treball 
relacional, molt més dialogal, ba-
sat en la legitimitat, la credibilitat, 
l’autoritat moral, etc. 
I en tercer lloc, si abans dèiem si 
podrem conciliar autoafirmació 
individual i col·lectiva, podrem 
fer compatibles valors que tenen 
a veure amb l’autonomia indivi-
dual, com per exemple, el gaudi, 
el desenvolupament de la persona 
amb valors col·lectius com la soli-
daritat, la responsabilitat, l’altruis-
me? Hem d’anar en compte de no 
perdre valors que hem rebut com 
a herència que avui segueixen sent 
vàlids i que segurament la Fundació 
Catalana de l’Esplai també inten-
ta transmetre a tota la gent amb la 
qual treballa. Els que tenen a veure 
amb aspectes com la solidaritat, la 
coresponsabilitat, l’equilibri entre 
drets i deures cívics. 
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SUPORT A LA GESTIÓ D'ENTITATS NO LUCRATIVES

Nous avantatges del
Club d'Usuaris
Fes-te'n soci i millora la gestió de l'entitat! 

La teva oficina al dia! 
Programes de gestió, còpies de seguretat, maquinari d'oficina.

Adapta els estatuts de la teva entitat!
Al 2011 finalitza el termini per fer l'adaptació al Llibre III del Codi Civil.

Formació gratuïta!
Formació bonificable per als treballadors de l'entitat.

Assegura els teus voluntaris!
Assegurances de lleure, responsabilitat civil i voluntaris.

Envia’ns un email a info suport.org
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Assegurances per a
Juntes Directives i Patronats

SUPORT A LA GESTIÓ DE LES ASSEGURANCES

Suport Associatiu és Auxiliar Extern de Ferrer & Ojeda
Asociados, Correduría de Seguros, S.L.
C.I.F. B58265240. Inscrita en el Registre de DGS Núm. J-812. www.ferrerojeda.com

Envia’ns un email a info@suport.org

Per què una assegurança per la junta directiva i patronats?
El Llibre III del Codi Civil de Catalunya estableix que els membres de les 
juntes directives i patronats responen personalment dels danys que causin 
a l’entitat, socis o tercers per incompliment de la llei, dels estatuts o per 
actes o omissions negligents en l’exercici de llurs funcions

Quin és l’objectiu d’aquesta assegurança?
Protegir el patrimoni personal de les persones que prenen decisions en 
l’entitat cada dia.

Què és el que cobreix aquesta assegurança?
Les reclamacions personals efectuades a patrons, membres de juntes 
directives i administradors d’associacions i fundacions.

Des de 334 euros/any


