
25Els valors de la societat andorrana avui

Què en podem dir dels valors humans? 
Tothom sabem el que són, però… De veritat que tothom els complim?
Per mi, el valor més significatiu i de més importància és el del respecte.
El respecte no és solament el que té relació amb les lleis, les normes o els deures

que les persones han de complir; se’l relaciona sovint amb l’autoritat, com succeeix,
entre nosaltres, amb els fills i els pares o els alumnes amb els professors. El respecte
també és una forma de reconeixement, d’apreci i de valoració de les qualitats dels
altres, ja sigui pels seus coneixements, experiència o valor com a persona.

El respecte, jo crec, no és només una disciplina que cal aplicar des de petit, sinó
que és un deure; és a dir, si no hi ha respecte entre nosaltres no hi pot haver una con-
fiança especial. Quan dic especial em refereixo com a amics; amb els pares seria un
context diferent. 

A vegades les persones ens deixem guiar pels nostres impulsos sense pensar si
per algun motiu estem faltant el respecte a algú.

Deixant de banda el respecte, hi ha altres valors que cal recordar i que són molt
importants: la fidelitat, l’honradesa, l’amistat, la caritat, l’empatia o la tolerància.

Des del punt de vista d’un alumne, un jove o un fill, penso que si no s’han après
uns mínims valors humans, si no s’ha rebut una educació en valors a casa, l’educació
de l’infant pot acabar en fracàs escolar, laboral o en problemes de relació amb l’en-
torn, amb la societat.

Els valors han de ser implantats des de petits i s’han de respectar i practicar en tot
moment.

També cal parlar d’un valor que en el període d’estudis és molt freqüent; em refe-
reixo a les ganes d’aprendre coses noves.

Aitor Pascual i Azzopardi

El valor del respecte

XIV JORNADES ElS VAlORS DE lA SOcIEtAt ANDORRANA AVuI: 25-26 (2009)

Societat Andorrana de ciències, Andorra

DOI: 10.2436/15.0110.06.4 ISBN: 978-99920-61-02-2
Societat Andorrana de Ciències



26 Catorzenes Jornades de la Societat Andorrana de Ciències 

Solament a través de l’aprenentatge, les persones obtenim un conjunt d’habilitats
i coneixements que ens proporcionen les eines per resoldre tot tipus de problemes.
Aprendre suposa una recerca quotidiana i permanent de coneixements realitzats a
través de l’estudi, la reflexió i les experiències viscudes.
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