
157Els valors de la societat andorrana avui

Dissabte 22 de novembre van tenir lloc les XIV Jornades de la Societat Andorrana
de Ciències (SAC). 

En primer lloc, destacaria la riquesa i la varietat de les ponències, ja que van estar
representades per diversos sectors socials, polítics i culturals del país així com sectors
convidats de fora del Principat. En segon lloc, voldria destacar el compromís, l’esforç
i les aportacions tan enriquidores que ens van oferir els diferents conferenciants. Tot
un conjunt de visions i perspectives diferents sobre un mateix tema ajuda a entendre
el present i obre l’horitzó a noves idees.

El tema, Els valors de la societat andorrana avui, va estar enfocat des de múltiples
perspectives i representat per diversos sectors. Professors, polítics, religiosos, adoles-
cents, psicòlegs, advocats, representants d’ONG, entre d’altres, van protagonitzar unes
jornades molt dinàmiques i enriquidores, en què el públic va col·laborar estretament
amb la seva participació, interès i agraïment envers les aportacions i l’organització. D’ai-
xò, no en tinc cap dubte.

Com a coordinadora em va impressionar l’ambient que es va crear durant la jornada,
ja que tots els presents –públic, ponents i membres de la Societat– van fer d’aquell
acte un esdeveniment molt distès, harmoniós, participatiu i, el que és més important,
reflexiu. 

Crec personalment que el tema escollit per tractar es tradueix avui dia i en la nostra
societat occidental, cada vegada més materialista, en una preocupació poc esperança-
dora. Tot i així, des de tots els àmbits presents, les previsions de futur sobre els va lors
humans van ser molt realistes i exposades amb criteri, però al mateix temps do tades
de confiança i optimisme envers un futur més humà i més senzill, repte laboriós però
no pas impossible.
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És hora, i hi som a temps, de caminar tots junts cap al mateix sentit i esforçar-nos
dia a dia per ser més i millors persones, perquè només així donarem exemple als més
joves, que en un futur molt proper ens imitaran i propagaran entre ells i els seus des-
cendents tot allò que els hem ensenyat, que han après de nosaltres ara, avui. 

Els valors humans no s’ensenyen com les matemàtiques; es transmeten, es conta-
gien per aquelles persones que els practiquen dia a dia. Cal ser tots, professors, polítics,
religiosos, adolescents, psicòlegs, advocats, representants d’ONG, entre d’altres, els
que hem de predicar amb l’exemple en tots els àmbits de la vida. Només així aconse-
guirem un futur en què es prioritzin la solidaritat, l’honradesa, la cordialitat, l’esforç, la
disciplina, l’austeritat, l’entusiasme, la justícia, la pau, la llibertat, la felicitat… davant el
materialisme deshumanitzat i l’ambició que només porta a la degrada ció de l’ésser
humà i a l’empobriment espiritual. 
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