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El primer deure 
dels mestres és estimar 
als seus alumnes

Ells i nosaltres per...  
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Els reptes que hem d’afrontar en 
l’actualitat són molts, complexos 
i urgents. En l'àmbit mediambi-
ental,  el calendari ens apressa i  
encara no ens hem posat d’acord 
per canviar les amenaces reals. 
Pel que fa a l’àmbit social, per 
aconseguir reduir la pobresa, la 
desigualtat social i el dret de tot-
hom de viure amb dignitat, tam-
bé ens trobem davant de reptes 
inajornables i molt diversos.

Quin tipus de vida volem? Quins 
hàbits som capaços de canviar 
per fer un planeta més sosteni-
ble i menys desigual? Estem dis-

J. Jacques Rouseau i Imma-
nuel Kant propugnaven la 
incapacitat de les dones per 
comprendre “l’interès gene-
ral”, sord i cec a la diversitat i 
la complexitat del món. Un as-
pecte essencial en la construc-
ció del, segons ells, únic ordre 
social acceptable. Friedrich 
Hegel conclogué que, davant 
la disjuntiva entre acatament 
o desobediència, les dones som 
fidels als vincles de sang i de 
grup, convingui o no a l’ordre 
establert.

En època d’eleccions, els missat-
ges que ens fan pensar primer 
en nosaltres i després en els 
altres són massa comuns. Els 
resultats electorals recents, a 
gairebé tot el món, posen més 
l’èmfasi en els drets individuals 
que en els col·lectius. Les pors 
guanyen el terreny a les idees i 
dels valors.

Què podem fer? L’educació és 
la eina fonamental per reduir 
les desigualtats però també 
per formar persones compro-
meses amb els valors que han 
de fer del món un lloc millor 

mentà que l’actitud de les no-
ies no era menys ètica, sinó que 
responia a un altre sistema de 
valors, que anomenà “ètica de 
la cura”. No és bonisme ingenu, 
sinó prioritat en la salvaguarda 
de la integritat material i moral 
de tots els éssers i també de les 
coses de què ens servim, d’ací la 
dimensió ètica de la reutilització 
i el reciclatge. 

“L’ordre establert” (social, ju-
rídic, econòmic i ambiental) no 
és natural, ni vinculant. Suposa, 
això sí, la naturalització d’unes 
relacions de poder basades en el 

L’aliança global, una ciutadania compromesa

Del domini a la cura

posats a compartir els nostres 
recursos amb persones d’altres 
orígens que venen aquí perquè 
en els seus països no troben una 
vida digna?

Com a ciutadans i ciutadanes 
hem de poder donar resposta 
a aquests grans reptes des dels 
valors de la igualtat, la justícia i 
els drets per a tothom. Cal refle-
xionar, educar, experimentar i 
fer palesos els grans reptes a què 
ens enfrontem com a humani-
tat. Des del nostre dia a dia, però 
també amb el nostre compromís 
en les decisions que prenem.

A mitjan segle XX, un psicòleg 
de Harvard proposà dilemes 
morals de caire molt pràctic a 
grups d’adolescents. Observà 
que els nois cercaven respos-
tes en la llei, civil o religiosa, 
mentre que les noies bastien 
solucions equitatives vincu-
lades a les circumstàncies es-
pecifiques de cada cas. D’això 
darrer el nostre sociòleg en va 
deduir immaduresa ètica i la va 
considerar característica de la 
condició femenina. Però la seva 
ajudant, Carol Guilligan, argu-

Reflexions Josepa Bru Bistuer
catedràtica de Geografia Humana. universitat de Girona

per a tothom. Les tecnologies 
poden establir-se com a espais 
de control i manipulació o com 
a espais de participació i dià-
leg. Això dependrà de com les 
fem servir i de quins interessos 
prevalen, les oportunitats d’a-
poderament de la ciutadania 
són molt grans.

És clar que sols no podem. 
Cal cercar aliances. Tot tipus 
d’aliances, però especialment 
les que consoliden els valors 
amb què volem viure i volem 
transmetre als nostres fills i 
filles. Ens cal una gran aliança 
com a persones per formar una 
ciutadania compromesa. Ens hi 
posem?

domini, la instrumentalització i 
l’explotació. En primer lloc, dels 
homes sobre les dones: el patri-
arcat, que configura l’actitud de 
domini, estesa a la totalitat de 
l’experiència humana. És l’o-
pressió d’uns sobre altres i de 
tots, “opressors i oprimits”, ac-
tuant majoritàriament de forma 
irresponsable sobre la natura i els 
seus recursos. Acollint-nos a una 
ètica de la cura, necessàriament 
feminista i sostenibilista, hem 
d’impulsar un nou ordre que des-
legitimi el domini i l’explotació, 
tristament associades fins avui 
dia a l’actuació humana.

Som a les portes de les elecci-
ons locals i des de Fundesplai 
fem una crida perquè votem els 
partits que estan per la defensa 
de la tolerància.
La intolerància és expressió de 
la inseguretat i de la por. Som 
intolerants davant dels canvis, 
de les novetats i d’allò que ens 
resulta desconegut. 
Per això, el millor antídot és 
treballar pel coneixement i les 
experiències amb els que són 
i pensen diferent. El fenomen  
que representa els moviments 
migratoris l'hauríem de viu-
re com una oportunitat per 
aprendre a ser més tolerants i 
madurs.
Per això, des de Fundesplai 
apostem per la inclusió en les 
nostres activitats de totes les 
persones, sigui quin sigui el 
seu origen o capacitats. Només 
aquest exercici ens permet avan-
çar en el camí de la tolerància i 
vèncer la por, els apriorismes i 
la inseguretat.
De la mateixa manera que aju-
dem un nadó a caminar i, si cal, 
li donem la mà perquè perdi la 
por, hem d’ajudar tothom a des-
cobrir el que representa conviu-
re amb persones i situacions di-
ferents. Hem d’ajudar els altres 
a perdre la por a la diferència. 
Perquè aquestes experiències 
ens aporten riquesa i coneixe-
ment que ens ajudaran a ser 
millors ciutadans del món.
Els infants, joves i monitors 
en les activitats educatives en 
el lleure ens ensenyen cada 
dia com treballar aspectes tan 
importants per a les nostres 
poblacions per arribar a una 
societat mes igualitària i on la 
convivència sigui possible.

El 26 de maig 
votem 
TOLERÀNCIA!

Núria Valls
directora general de comunicació i relacions de FundesplaiL'apunt


