
9Els valors de la societat andorrana avui

Com a presidenta de la Societat Andorrana de Ciències vull manifestar-vos que
estem molt contents de l’èxit d’aquesta convocatòria, que ha tingut com a tema Els
valors de la societat andorrana avui i que va ser escollit en l’assemblea de socis, com
és habitual en els temes generals. Després de les dues darreres Jornades, en què es
van tractar temes de caràcter més econòmic –les Dotzenes Jornades, a l’entorn d’El
fu tur del comerç a Andorra, cap a on va? i les Tretzenes, Les empreses andorranes,
quin camí?–, calia retornar a un tema més social. Estem en una societat dinàmica, que
va canviant al llarg del temps, i els valors de les persones que la formen també. Per
aquesta raó hi volíem reflexionar. El 2008 l’entitat ha complert els primers 25 anys des
de la seva creació i tot el que s’ha pogut dur a terme en aquest període temps s’ha
basat en l’altruisme i el voluntarisme de més d’un miler de col·laboradors, dos dels
valors importants que de ben segur estan presents en la nostra vida personal i es
posaran en relleu avui.

Els valors són els agents mobilitzadors que fan que els humans actuïn d’una mane-
ra determinada, i els formen un entramat d’idees, conviccions, sentiments i creences.
Si n’enumerem alguns (solidaritat, generositat, respecte, responsabilitat, veritat,
amistat, lleialtat, honestedat, empatia, voluntariat, estimació, esforç, justícia, indepen -
dència, civisme, cooperació, fermesa, solidaritat, caritat, serenitat, temperància, con -
vi vència, pacifisme, diàleg, resistència, integritat, seguretat, bondat, moralitat, cohe-
rència, gratuïtat, prudència…), n’hi ha que són inqüestionables, dels quals ningú no
discutiria la conveniència però que cadascú posa en pràctica segons les seves priori-
tats o l’arrelament al seu patró ètic. Abans eren les religions les que marcaven la moral
i l’ètica, d’on les persones extreien les pautes de comportament. Avui la laïcitat ha fet
que els valors no siguin una qüestió col·lectiva, sinó personal. La llibertat és un valor
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per si mateix, perquè sense ella no té sentit parlar de valors; si una cosa no és permès
fer-la no hi ha cap valor que impedeixi fer-la, però ens fa dubtar i pot ser una font de
neguit. 

Des de la primera infància es van formant els valors de cadascú amb els referents
que es troben en la família, en l’escola, en l’entorn. Educar és la tasca de transmetre
els valors que han de guiar la vida de l’educat, dotar-lo d’unes pautes que li permetin
fer front a les diferents situacions que es trobarà al llarg de la vida amb la percepció
de tenir referents ètics que li permetin sentir-se segur de si mateix o en disposició d’a-
prendre de tot el que li toqui viure. Segons manifesta el psiquiatre Joan Corbella, cal
desenvolupar la personalitat per estar preparat per fer front a la vida amb prou recur-
sos emocionals cognitius i ètics per gaudir d’una vida suficientement autònoma, afec-
tivament solidària, consegüent i segura emocionalment, en la mesura possible.

Per tal de tractar el tema des de perspectives diverses s’ha demanat la col·labora-
ció d’educadors, professors, alumnes, pares, joves, padrins, polítics, religiosos, psi-
quiatres, psicòlegs, historiadors, sociòlegs, cooperants, advocats, per fer del conjunt
de totes les ponències el reflex de la societat actual del país, per poder progressar
junts i per poder incidir en l’encaminament més idoni per al seu futur. 

Abans d’iniciar l’exposició de les ponències d’aquesta Jornada volem agrair molt
sincerament als ponents la seva disposició i el seu esforç per preparar els seus tre-
balls. La SAC només és el catalitzador, però els que hi treballen de valent són els po -
nents. Volem agrair a les institucions el seu suport, que fa possible la seva realització i
també la seva publicació posterior: el ministeri encarregat de la Cultura del Govern
d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà. Sense el seu ajut aquesta Jornada no s’hauria
po gut dur a terme, ni transcendir en el temps en el llibre que aviat tindreu a les mans
i que més endavant serà consultable a Internet. En la publicació es reproduiran els
textos lliurats pels participants, però no els debats o comentaris que originen les
ponències; les cintes enregistrades durant les Jornades es lliuren a l’Arxiu Nacional
per a una millor conservació i són consultables, si així es desitja. Finalment, a tots els
que ens heu acompanyat amb la vostra presència a la sala d’actes i als que llegiran el
contingut de les Jornades més endavant en el llibre recull, us agraïm el vostre suport
per continuar la tasca que es duu terme des de la SAC per poder repensar el país.
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