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Presentació i conceptes
Aquesta ponència sobre valors humans ciutadans, l’he fet des de l’òptica de ciutadana i de pro-
fessional del treball social. En ella em refereixo a dos vessants dels valors humans i ressalto la
idea que els valors i el compromís de participació social dels professionals dels sectors sanitaris
i socials d’Andorra iniciada els anys 80 va generar una atmosfera positiva a favor dels valors i
dels drets humans que avui, malgrat les crisis, encara continua. 
Per valors humans de la persona em refereixo a la persona humana com a dipositària d’un valor
intrínsec i propi que no varia mai encara que canviï la seva circumstància, depengui d’altres per-
sones, tingui mala salut, estigui discriminada o visqui un conflicte bèl·lic. Estem parlant d’un
valor permanent i immutable de l’ésser humà independent de la seva circumstància social i que
té un caràcter universal. Extrec aquesta idea d’E. Kant, que subratlla el caràcter absolutament
singular i únic de cada persona i remarca que els humans no tenim preu sinó dignitats. I com a
tals dignitats ens hem de tractar a nosaltres mateixos i hem de tractar els altres.
En la segona accepció, per valors humans plenament ciutadans em refereixo als valors dels pro-
fessionals que amb la seva praxis fan efectius els drets humans a la salut, als serveis socials o a
l’educació. La societat ha reconegut els drets humans i alhora ha reconegut que hi ha algú que
té el deure d’atendre’ls. 
En les situacions de treball dels professionals dels serveis socials i de la salut, el llenguatge, la
mirada i els valors són elements essencials per l manteniment de la dignitat del ciutadà / i la
persona atesa. També suposa un element important el paper de les associacions ciutadanes,
que amb la seva participació social contribueixen a fer-nos despertar una consciència de res-
pecte a la persona en situació de vulnerabilitat (dones maltractades, persones amb discapaci-
tat, infants en risc, persones grans dependents, etc). Gràcies a les associacions però també a
l’impuls dels professionals de la salut, de l’educació i dels serveis socials, a Andorra disposem
d’una atmosfera cada vegada més favorable i de respecte als drets humans.
Posem el cas de la infància i la vellesa. Tots estem d’acord que aquestes dues etapes de la vida
representen per a moltes persones un període vital on les capacitats poden minvar i les
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dependències són més aparents, però alhora també estem d’acord que moltes persones que
no són infants ni vells ens podem trobar amb experiències de discapacitats puntuals més o
menys llargues al llarg de la vida. Estem parlant de situacions que afecten la mobilitat, l’agilitat,
la vista, l’audició, la paraula o altres aspectes de naturalesa més cognitiva, mental o social.
És justament en aquesta situació de discapacitat i de no ser autònom que la dignitat de l’ésser
humà i (del ciutadà) queda compromesa, i és aquí que necessitem generar respostes socials
que garanteixin l’atenció a les necessitats de la persona per protegir-ne la dignitat. 
El mateix passa amb les situacions de discriminació negativa que pateixen algunes persones,
que, a causa de la seva cultura, o religió, o de la seva identitat sexual, es veuen estigmatitzades
i discriminades a la feina, a l’escola o a l’escala.
Aquestes discriminacions, siguin del tipus que siguin, són inacceptables en qualsevol societat
avançada del segle XXI i és per això que ens provoquen sentiments de rebuig. Les associacions de
ciutadans/es, a través d’accions puntuals de sensibilització social, lluiten fins a mostrar la proble-
màtica i fer-la visible socialment. Una vegada la problemàtica disposa d’un reconeixement social
és tractada legalment i s’aconsegueixen els serveis professionals corresponents. És així com l’es-
tat democràtic assumeix el deure de correspondre als drets dels ciutadans. D’aquesta manera a
Andorra s’ha aconseguit el reconeixement de la parella de fet homosexual, la protecció legal de
les persones amb discapacitats, la creació de prestacions tècniques i el protocol d’atenció per a
dones en situació de risc per causa de maltractaments, a més d’un llarg etcètera.
Aquesta dinàmica de canvi i participació sembla molt evident avui en dia, ara que a Andorra i
des de l’aprovació de la Constitució disposem de drets civils i polítics homologats amb el Pacte
internacional de drets humans del 1948. 
M’agradaria recordar com va ser de decisiva, dura i compromesa la implicació ciutadana de
molts tècnics de la salut, dels serveis socials i d’associacions dels anys vuitanta i noranta que,
amb els seus valors personals i compromís ciutadà, van aconseguir obrir la consciència de la
societat andorrana. Penso en la L. Gasset, la M. Fiter, l’A. Font, entre d’altres persones que van
lluitar contra la discriminació social que patien molts joves afectats pel problema de les drogues,
perquè les famílies treballadores del Pas de la Casa tinguessin dret a escoles bressol, perquè
s’atengués la problemàtica de la sida des d’Andorra, entre d’altres situacions de vulneració
dels drets humans. De passada voldria recordar que la majoria d’aquestes persones estaven
vinculades o eren impulsores de la SAC, entitat amfitriona que ens acull avui i que des del seu
principi va estar molt vinculada al Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana.
Amb la perspectiva d’aquests 25 anys podem dir que la nostra societat, i gràcies als petits
espais de debat social que s’han anat creant, ha aconseguit més obertura de consciència, més
tolerància i una actitud de rebuig a l’exclusió social. Això no obstant, la societat no para de
transformar-se, i amb l’evolució es generen noves problemàtiques socials a les quals hem d’es-
tar alerta i mantenir una actitud vigilant.
Surten noves formes de discriminació, de rebuig i de patiment humà que afecten la dignitat de
la persona i per les quals no disposem encara de suficient informació ni sabem com atendre. Es
tracta de nous problemes que ens generen perplexitat i ens provoquen rebuig, però que els
tècnics de la salut i dels serveis socials veuen/veiem dia a dia als despatxos, de manera indivi-
dual. M’estic referint sobretot als problemes de salut i socials derivats dels maltractaments psi-
cològics o físics en l’àmbit de la parella, de l’escola i la feina. 
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En aquestes situacions, el paper que estan fent les associacions de dones està sent decisiu per
donar visibilitat social a maltractaments que són vulneració dels drets humans i que tenen lloc
de manera privada, en l’opacitat d’un lloc de treball o als passadissos de l’escola, o al pàrquing
d’una sala de festes.
Són nombroses les situacions laborals (i seria bo que disposéssim d’estudis) en les quals es reta-
lla l’autonomia de les persones amb tècniques legals o psicològiques sense que hi hagi cap
mostra de refús per part de la persona afectada, en què la persona acaba acollint la mesura que
se li aplica sense cap crítica i amb tota resignació. A la pràctica aquests fets comporten un con-
trol de les seves vides i també una pèrdua de salut i de dignitat. 
És justament en aquestes situacions de pèrdua d’autonomia personal que els professionals de
la salut i dels serveis socials, a més d’atendre la problemàtica clínica o el cas individual, també
necessitem actuar en xarxa. Crear i participar en una xarxa interprofessional i social implica la
tria d’uns valors i tenir clar que el que volem és accelerar el procés de reconeixement d’una pro-
blemàtica que va molt més enllà d’un problema individual i que exigeix un clima de respecte i
no-indiferència. 
Com dèiem al principi, el reconeixement dels drets humans porta implícit el reconeixement de
deures, que en darrera instància ens corresponen als professionals. Si aquests valors els com-
partim en xarxa estem creant una experiència ciutadana i generem una osmosi que afavoreix
una manera de fer país i una dinàmica de compromís que s’encomana als altres. 
Si reforcem la capacitat interprofessional i adaptem el medi sanitari, socioeducatiu i de serveis
socials a les deficiències, comportaments degradants, accidents de la vida, sens dubte estarem
contribuint a irradiar un focus d’actituds positives per una escola de valors ciutadans no pas
teòrics i de ressò mediàtic sinó ben concrets i en connexió directa amb la vida quotidiana dels
ciutadans en cada moment de la vida. 

Per posar-ne un exemple 
Els tècnics dels serveis socials i de la salut podem explicar com funciona una dinàmica de mal-
tractament i la seva relació amb una malaltia mental i un context familiar o laboral. Això ens
ajuda a entendre la malaltia i transforma progressivament la nostra mirada cap al ciutadà i la
persona que la pateix. Quan passem de veure un comportament que jutgem anormal a identi-
ficar una malaltia que podem explicar, la nostra comprensió contribueix i facilita el respecte a la
dignitat de la persona que la pateix. Obrim la nostra consciència i l’encomanem al nostre vol-
tant. El coneixement ens ajuda a no jutjar una anormalitat sempre que la nostra visió social
prengui en compte la individualitat i vetlli perquè la persona no perdi la seva pròpia llibertat a
favor de l’etiqueta que se li posi (dona maltractada). Per això els valors dels professionals de la
salut i dels serveis social a l’hora de parlar al pacient o del client i d’explicar un problema humà
a la societat han de ser molt cuidadosos i mirar de no afectar el ciutadà.
És també un valor professional essencial del treball social i de la salut el respecte a les necessi-
tats de privacitat i de protecció de totes les parts ateses de la persona, ja que moltes vegades
des dels serveis socials s’atenen no únicament persones amb una necessitat clara sinó confosa
i que requereix un tractament molt cuidadós de la informació. Aquest tractament rigorós impli-
ca voler respectar els valors i la dignitat de la persona atesa. 
Però d’aquesta exigència de rigor no l’hauríem de fer un vedat tancat que ens privi de visualitzar
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nous problemes socials, que són de la societat i no pas individuals. Concretament estic pensant
en les relacions laborals de dominació i d’assetjament psicològic i físic que explicarien depres-
sions nervioses en homes o dones entre 55 i 65 anys treballadors de la banca, o del sector
públic, o d’empreses comercials. Són problemes personals o problemes de salut laboral? En
qui recau el deure de trencar la impunitat i el silenci social davant aquesta problemàtica labo-
ral? 
Per defensar els valors i els drets dels ciutadans no només necessitem conèixer-los sinó que,
sobretot, el que necessitem és tenir el valor d’exercir-los i defensar-los. Com a professionals
tenim llibertat per triar si només treballem des del despatx o si també treballem en xarxa. J. M.
Terricabras, en el seu llibre sobre valors, diu que l’espai natural dels valors és l’experiència i la
xarxa on els valors es mouen, reforcen o debiliten, s’enllacen o es trenquen. Per conèixer la for-
talesa dels nostres valors hauríem de mirar com es troba l’actual xarxa interprofessional i social
i veure si l’acceptació o resignació davant certes situacions que a simple vista semblen inhuma-
nes està relacionada o no amb la debilitat o manca d’actualització de la nostra xarxa social. 
Bé, i ja per acabar, i conscient que els problemes complexos no es poden resoldre amb una
mirada simple i que la reflexió sobre valors no pot acabar aquí sinó que l’hauríem de continuar,
quan ja estic al final del meu temps de ponència, entenc que no estem encara al final del tra-
jecte, sinó en plena travessia com vaixells en alta mar. 
Acabo amb Miquel Martí i Pol, amb el poema Ara és demà, mostra realista de l’etern recomen-
çar de la vida.
Moltes gràcies. 

Rosa Duró i Solanelles,
diplomada en treball social i en drets humans, econòmics, socials i culturals

ARA ÉS DEMÀ

Ara és demà. No escalfa el foc d’ahir
ni el foc d’avui i haurem de fer foc nou.
Del silenci ençà, tot el que es mou 
es mou amb voluntat d’esdevenir.

I esdevindrà. Les pedres i el camí 
seran el pa i la mar, i el fosc renou 
d’ara mateix, el càntic que commou, 
l’àmfora nova plena de bon vi.

Ara és demà. Que ploguin noves veus 
pel vespre tèrbol, que revinguin deus 
desficioses d’amarar l’eixut.

Tot serà poc, i l’heura i la paret 
proclamaran conjuntament el dret 
de vulnerar la nova plenitud.

Crònica de demà (1977)
Miquel Martí i Pol 


