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 30 

I.  Introducció: els valors,  una necessitat social. 31 

 32 

 33 

Durant els darrers anys de la dècada dels setanta, Catalunya es va configurar dins  34 

d’un marc convivencial basat en uns valors àmpliament compartits. Era l’època del 35 

“és català qui viu i treballa a Catalunya (i ho vol ser)”, l’època dels grans consensos, 36 

dels moviments unitaris en favor de la consolidació de la democràcia, de la 37 

recuperació dels drets nacionals i del progrés personal i social. La societat catalana 38 

compartia un mateix objectiu, des de posicions diverses i diferenciades, que són 39 

fonament de la riquesa del nostre poble.  Tothom tenia un referent per conquerir. 40 

 41 

Trenta anys després, els canvis demogràfics i sociològics han configurat una nova 42 

realitat social, on l’escala de valors no s’ha mantingut immòbil. Els valors acceptats 43 

o rebutjats, de moda o en desús, són i han estat sempre diversos i canviants, 44 

perquè els valors, com les societats -no hi ha uns sense els altres-  són dinàmics i 45 

més en un món cada cop més  globalitzat, on gairebé tot és a l’abast. 46 

 47 

L’evolució i resituació dels valors està generant, al nostre entendre, una clara 48 

inseguretat tant en la situació del present com en la configuració del futur,  en els 49 

objectius a compartir i en els referents a conquerir per la societat d’avui. 50 

 51 

Llibertat o obediència, amor i perdó o venjança i càstig, igualtat entre sexes o 52 

seguiment de la tradició, obediència a l’autoritat religiosa o seguiment de la 53 

consciència, benefici sense límits o respecte al medi ambient, passotisme o 54 

responsabilitat i compromís, solidaritat o egoisme, esforç o indiferència, són 55 

aspectes contradictoris que enmarquen tot un seguit de valors. No es tracta tant 56 

d’una crisi de valors com de l’evolució i el canvi en la priorització dels valors,  no es 57 

tracta doncs de definir-los,  sinó de saber de quina manera poden transformar-se i 58 

transformar-nos individualment i col�lectiva. 59 
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 60 

Les incerteses de l’avui ens obliguen a estar amatents als fets i a les actituds. Ens 61 

cal  llegir  el present perquè una societat en crisi permanent dels seus valors és una 62 

societat en decadència i sense futur. Però no n’hi ha prou amb un diagnòstic sense 63 

proposta i per això cal,  sobretot,  que siguem capaços d’interpretar-la des del que 64 

som i des del que pensem, amb coratge i sinceritat.  65 

 66 

Unió Democràtica de Catalunya creu que els valors han de conformar 67 

necessàriament la nostra societat del futur;  aquesta ha estat i continua essent una 68 

de les nostres principals preocupacions, perquè una societat en crisi permanent dels 69 

seus valors acaba empobrint el més preuat que té: la comunitat de les persones 70 

que hi viuen lliurement.  71 

 72 

Conscients que cal donar respostes,  volem fer la nostra proposta sense complexes, 73 

des del respecte a tothom, des d’un sentiment de pertinença i des d’una opció 74 

humanista renovada; una proposta optimista que albiri un  futur més humà, més 75 

equitatiu, més just, més lliure, més culte, més tolerant, més respectuós, més 76 

solidari, més afectiu, més creatiu i innovador, més excel�lent, més feliç, en 77 

convivència harmònica amb el medi ambient;   una proposta que es basa en el 78 

reforçament del nostre sistema de valors com a opció vital de la nostra comunitat.  79 

 80 

Una resposta, al capdavall,  als interrogants que té plantejats la societat actual, i 81 

que aspira a ser àmpliament compartida, perquè només entre tots l’assolirem i 82 

creiem fermament que l’esforç d’intentar-ho bé que  s’ho val. 83 

 84 

 85 

 86 

 87 

 88 

 89 
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 90 

II.  La societat d’avui: la nostra diagnosi. 91 

 92 

 93 

Catalunya ha experimentat en aquests últims anys una sèrie de canvis socials en 94 

tots els àmbits que han modificat substancialment la composició de la seva 95 

comunitat nacional. 96 

 97 

Uns canvis que no es limiten al creixement demogràfic o a l’afluència de les 98 

constants onades migratòries de procedències diverses -amb tot el que pot suposar 99 

de  distanciament cultural i de desarrelament social-, sinó que té a veure també 100 

amb l’evolució de les idees, de les pràctiques socials,  de la globalització o de la 101 

priorització dels objectius vitals. 102 

 103 

Unió Democràtica de Catalunya considera que aquests canvis no són conjunturals, 104 

sinó que són símptoma de l’aparició d’una societat nova i complexa  que planteja 105 

nous reptes i interrogants. Una societat  a la què cal donar una resposta 106 

estratègica, ideològica;  una resposta que no perdi de vista la concepció integral de 107 

Catalunya com a comunitat nacional  ni la idea central i bàsica que la ciutadania és 108 

l’exercici de la llibertat responsable, que té en el compliment exigent dels deures i 109 

dels drets  de tots els seus integrants el principal actiu per a assolir una comunitat 110 

nacional en plenitud. 111 

 112 

 113 

1. La  societat complexa. 114 

 115 

a/. La modificació dels valors imperants o prioritaris. 116 

 117 

Vivim en una societat complexa i dinàmica on els canvis  se succeeixen a una 118 

velocitat que pot portar a la  perplexitat, a la desorientació o, encara pitjor, a una 119 
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falsa complaença consistent en acceptar tot allò que sigui nou, considerat millor pel 120 

sol fet de ser-ho. 121 

Enmig d’aquests canvis, constatem com van guanyant terreny maneres de viure 122 

marcades per comportaments  consumistes, de relativització del compromís, de 123 

banalització de la violència, d’indiferència davant del fet religiós i político-social, 124 

d’ociositat, d’un materialisme i individualisme sense límits, de desresponsabilització, 125 

de canvis vertiginosos de l’estructura familiar,  i d’increment de la denominada  126 

“família nominal”. 127 

 128 

b/. Els canvis demogràfics. 129 

 130 

És evident que la Catalunya dels més de set milions i mig ja no és la mateixa que 131 

abans. I això ha estat així, en bona mesura, per raons demogràfiques que es poden 132 

resumir en dos factors: el creixement natural experimentat aquests darrers anys, 133 

que ens ha permès incrementar aquell creixement vegetatiu zero dels anys vuitanta 134 

i, sobretot, per l’arribada constant i descontrolada d’onades migratòries de 135 

procedències geogràfiques molt diverses. Migracions que estan forçant tots els 136 

límits i capacitats d’integració de la societat receptora,  sobretot en aquelles 137 

comarques i poblacions on la concentració és percentualment més elevada. 138 

 139 

c/. Les evolucions ideològiques i el relativisme. 140 

  141 

Arreu d’Europa, les evolucions ideològiques dels últims anys del segle passat, 142 

especialment arran de la caiguda del mur de Berlín, han donat lloc a unes línies de 143 

pensament polític properes al pitjor relativisme. Aquest fet, en conjunció amb els 144 

canvis socials accelerats, han desembocat  en uns model de societat   definits com 145 

a “societat líquida”, que es caracteritzen per l’absència  de valors sòlids i pel triomf 146 

de l’individualisme materialista i postmaterialista. 147 

 148 

 149 
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d/. Globalització i identitat. 150 

 151 

El que avui s’anomena globalització  té poca cosa a veure amb la globalitat,caràcter 152 

global del món des d’un punt de vista estrictament geogràfic,com tampoc no té 153 

gaire a veure amb el globalisme,que és la manera de mirar el món com un conjunt i 154 

no com una suma de parts. 155 

 156 

La globalització té en compte la globalitat del món i hi projecta una mirada 157 

globalista. Ho fa amb l´exclusiva finalitat d´aconseguir un mercat sense fronteres  i 158 

una manera de governar  controlada  globalment. 159 

 160 

Sigui com sigui, el fenomen té implicacions clares i evidents sobre aquelles 161 

comunitats nacionals amb identitat pròpia,especialment sobre aquelles que no 162 

compten amb estructures d´estat.  En aquest sentit, la globalització  pot 163 

desembocar en la pràctica de polítiques uniformadores i de destrucció de la 164 

diferència si no s’és culturalment respectuós i socialment just i  es confonen  les 165 

diferències amb  les  desigualtats. 166 

 167 

 168 

2. La societat de la informació i de la comunicació. 169 

 170 

Les  noves tecnologies de la informació i de la comunicació (SIC) estan provocant 171 

un canvi extraordinari, significatiu en la nostra forma de relacionar-nos, modificant 172 

les nostres pautes de comportament social, sobretot entre els més joves. L’allau 173 

d’informació i les comunitats virtuals estableixen  una connexió o un contacte 174 

global, positiu, imprescindible actualment, però alhora poden comportar un 175 

aïllament social real. 176 

 177 

Valors democràtics com l’accessibilitat, l’obertura, la transparència, la llibertat, la 178 

seguretat i la responsabilitat han de ser elements bàsics per a garantir una SIC que 179 



Comunitat de valors, comunitat de futur 
 
 

 8 

satisfaci les necessitats de comunicació, de feina, d’oci, de negoci i de 180 

desenvolupament personal i col�lectiu. 181 

 182 

D’acord amb la Declaració Universal dels Drets Humans, i  d’altres documents 183 

internacionals per a la seva protecció, entenem la  SIC com una realitat basada en 184 

els drets humans i en el desenvolupament humà sostenible. La SIC s’ha de basar en 185 

principis de justícia econòmica, política i social, tot superant l’actual fractura 186 

tecnològica existent al nostre país, i ha de perseguir objectius de desenvolupament 187 

humà sostenible, de suport  a la democràcia, de participació, d’enfortiment de la 188 

igualtat de gènere, i de protecció del medi ambient.  189 

 190 

La construcció d’una SIC inclusiva i centrada en el ser humà implica tenir en compte 191 

els ciutadans i la comunitat, permetre el treball i el compromís de totes les 192 

generacions, garantir el treball dels diferents grups socials i de les diverses cultures, 193 

per damunt de consideracions exclusivament tecnològiques o de la relació comercial 194 

entre productor i consumidor. La tecnologia ha d’estar al servei de les necessitats 195 

d’informació i  no ser un fi  en ella mateixa. 196 

 197 

És indispensable disminuir la distància de desenvolupament tecnològic entre 198 

diferents grups socials, i entre territoris, garantint les condicions equitatives per al 199 

desenvolupament de la creativitat intel�lectual, la innovació tecnològica, l’ús efectiu 200 

de la tecnologia. 201 

 202 

L’accés a la informació i als mitjans de comunicació ha de ser universal i 203 

democràtic. Per tant, s’ha de treballar per reduir i eliminar les diferències entre 204 

àrees més o menys desenvolupades i, de forma general, prestar molta atenció a les 205 

barreres existents per raons d’edat, d’estatus social, ètniques, culturals i polítiques,a 206 

més de les barreres tècniques, educatives, de gènere i econòmiques que configuren 207 

les causes principals de la marginació. 208 

 209 
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Si es vol  promoure l’accés universal a l’ús i a les potencialitats de la SIC, és 210 

important que no es monopolitzin ni les infraestructures ni les TIC, ni la informació 211 

ni el coneixement. Per tant, s’ha d’enfortir el marc regulador perquè permeti un 212 

ampli intercanvi de tecnologies, d’informació i de coneixement. 213 

 214 

Estem convençuts que cal reforçar la creació d’una societat del coneixement en la 215 

qual  la comunicació i la tecnologia  siguin elements de gran importància, elements 216 

complementaris en la transmissió de valors; una societat en la qual cada persona 217 

tingui l’oportunitat no solament d’accedir a la informació, sinó de produir-la, de ser 218 

creatiu, de fer-se conèixer i d’exportar  el seu potencial. 219 

 220 

Cal establir una societat en la qual les transformacions  derivades de la revolució 221 

tecnològica no perjudiquin el nostre país, en què  s’incentivin l’acció individual i el 222 

treball col�lectiu, emprenedor i innovador, basat en la cooperació,en la força de la 223 

xarxa  com una nova forma  de cohesió social  i de solidaritat no presencial. 224 

 225 

Finalment,cal evitar la ciberdelinqüència, prevenir el terrorisme, protegir les dades 226 

personals, defensar els usuaris com a consumidors i protegir els infants de 227 

qualsevol  delicte. 228 

 229 

Els organismes internacionals haurien de garantir una legislació eficaç i el seu 230 

compliment . Mentre això no passi, només podem prevenir a través de la formació 231 

en l’ús d’internet i de la divulgació dels seus riscos, i  de les seves grans  232 

oportunitats. 233 

 234 

 235 

3. Les  desafeccions comunitàries. 236 

 237 

a/. La desvinculació social. 238 

 239 
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La cultura del no, l’individualisme , l’exigència d’immediatisme en les solucions, el 240 

consumisme,  provoquen un model social on la persona es desvincula de la seva 241 

comunitat, s’aïlla i es converteix en un simple consumidor de tot i subjecte de res, 242 

allunyant-se  de la noció del deure i de la responsabilitat. 243 

 244 

Vivim en una societat on impera el l’individualisme del desig, l’individualisme dels 245 

drets, front  l’individualisme de la raó,  dels projectes,  de la exigència,  de la 246 

responsabilitat o dels deures, tal com defensa Xavier Elzo. 247 

 248 

L’ omnipresent individualisme, concretament el que Charles Taylor anomena 249 

“l’individualisme de la autorealització personal”  oblida que l’ésser humà és un ésser 250 

social, inserit en una comunitat en què troba, precisament, des de les seves 251 

oportunitats fins al seu benestar, des de  la seva raó de ser fins a la seva 252 

transcendència.   253 

 254 

b/. L’allunyament de la política i la deslegitimació de les institucions. 255 

 256 

La política ha de retornar a la comunitat i connectar-hi, perquè no tot el que pot ser 257 

és volgut que sigui, ni tot s’hi val, ni tot és argumentable. Tant és així que les 258 

paraules buides de contingut, sense testimoniatge personal, només emparades en 259 

l’enganyós principi de la gestió del poder, no poden substituir l’ètica en l’acció 260 

política. 261 

 262 

A partir d’aquí es materialitza la desafecció amb allò públic, i és llavors quan la 263 

política es deshumanitza, en perdre la legitimitat que li dóna la vinculació amb la 264 

comunitat i quan passa a ser un mer joc d’estratègies i de poder pel poder. 265 

 266 

La política ha de resituar-se en la comunitat i després, en un segon moment, en el 267 

poder, perquè creiem que la inversió dels termes és una de les causes més 268 

importants de desafecció política.  269 
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 270 

4. La deshumanització social. 271 

 272 

Ens trobem en un món on hi ha una evident crisi de la idea de servei i de 273 

corresponsabilitat, en el marc d’una cultura consumista que ens domina. Hi ha una 274 

necessitat d’humanitzar-se perquè la persona cerca tornar a ser ciutadà subjecte, 275 

que vol dir en el fons ser persona. Aquest és un dels reptes més importants que té 276 

l’actual generació política: construir i practicar un discurs humanitzador, a partir del 277 

testimoni de persones que siguin capaces de lliurar-se per un ideal.   278 

 279 

 280 

5. Seguretat i llibertat. 281 

 282 

Els riscos supranacionals, que tenen un abast mundial i que  deriven de la societat 283 

del risc,  com el terrorisme, la contaminació...  estan generant en la nostra societat 284 

por i inseguretat perquè les persones se senten  incapaces de controlar les  285 

conseqüències d’aquest riscos en la seva vida quotidiana.  286 

 287 

 Com defensa Ulrich Beck,  la força que impulsa  la societat industrial de classes es 288 

pot resumir en una sola frase: tinc gana. Altrament, l’impuls motriu de la societat 289 

del risc es reflectiria més bé en la frase: tinc por.  La ubicació geogràfica, la  290 

situació personal ...,  res t’eximeix dels perills de la societat del risc, és justament 291 

això el que provoca por i inseguretat. 292 

 293 

La seguretat és un dels objectius de tota societat organitzada, i ha de ser 294 

compatible amb el respecte a la llibertat. La necessitat de seguretat és cada dia més 295 

present a la nostra  societat tant pel que fa a situacions de risc objectiu com a la 296 

percepció de manca de seguretat i, tant l’una com l’altra, demanda una actuació 297 

eficaç que asseguri un correcte funcionament social i garanteixi la seguretat i la 298 

integritat física i psíquica de la persona, de les seves pertinences i creences.  299 
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 300 

La llibertat existeix a partir del respecte a la llibertat dels altres, i caldria garantir 301 

que en la societat d’avui seguretat i llibertat fossin indestriables perquè no hi pot 302 

haver llibertat sense seguretat, ni seguretat sense llibertat. 303 

 304 

 305 

III. Cap a una societat nova: la nostra proposta. 306 

 307 

 308 

1. El Personalisme: el necessari humanisme. 309 

 310 

Unió Democràtica de Catalunya ha defensat, de sempre, la persona com a centre de 311 

l’acció política; aquest és el nostre interès preferencial i forma part de la nostra 312 

ideologia des del “Manifest” fundacional del 7 de novembre de 1931.  313 

 314 

Entenem la persona com a ésser autònom, però essencialment comunitari i social; 315 

una persona que, trascendint el propi ésser físic, adquireix la seva plenitud en la 316 

societat i, per tant, en la cultura i les relacions socials.  317 

 318 

La persona és, doncs, el motiu de la nostra ocupació i tota l’acció política té a la 319 

persona com a centre de gravetat i expressió de la seva raó de ser.  És en aquest 320 

sentit que proclamem que l’acció política ha d’aspirar al bé comú perquè assegura 321 

que, en la persona i en la seva realització plena, és aquest bé comú el que fa 322 

possible el progrés de la persona en ella mateixa i, com a tal, inserida en la 323 

comunitat.  324 

 325 

Davant de les pors i de les inseguretats del nostre món d’avui, proclamem la nostra 326 

confiança en la persona i en  els valors que neixen d’ella i s’expressen 327 

individualment i comunitària.  Valors d’un humanisme integral que té el seu 328 

fonament en el reconeixement de la pròpia dignitat humana i dels drets de l’home, 329 
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reconeguts per la comunitat internacional de manera universal amb la Declaració de 330 

1948.  331 

 332 

La persona com a ésser lliure capaç  d’humanitzar el seu propi entorn a través de la 333 

creativitat que tots nosaltres portem a dins, pel sol fet de ser persones.  Un 334 

concepte, doncs, de persona que no aïlla sinó que uneix, que demostra confiança i  335 

optimisme per a assolir la seva realització plena, i oberta la compromís solidari amb 336 

el pròxim.  337 

 338 

És en el context d’aquest personalisme humanista que, com deia Jacques Maritain, 339 

l’educació adquireix una dimensió fonamental que nosaltres volem subratllar, 340 

perquè és a través de l’educació que l’home adquireix la seva  pròpia plenitud 341 

humana.  342 

 343 

Refermem, per tant, el valor de l’educació com a via per a tornar a un humanisme 344 

que, en el context de la societat complexa actual, se’ns demostra cada vegada més 345 

necessari.  Una educació que ha de tenir la persona en el seu eix vertebral, i que 346 

potencïi la seva dimensió espiritual tant com la física per a arribar a una plenitud 347 

humana que ens farà realment persones.  348 

 349 

La nostra és una societat plena de pors, d’inseguretats,  desorientada en molts 350 

d’aspectes i certament mancada d’humanisme en molts d’altres.  Una societat que, 351 

a parer nostre, no se sent còmoda ni realitzada amb aquesta realitat social i 352 

comunitària, així com tampoc amb l’expressió de la persona que s’hi emmiralla.  353 

Inseguretats i pors, perplexitat i banalitat, individualisme, materialisme,  354 

consumisme i immediatisme són elements que caracteritzen la societat d’aquest 355 

principi del segle XXI, estesos arreu com a efecte de la globalització.  356 

 357 

Enfront d’aquestes pors i inseguretats, la nostra proposta advoca pel retorn a un 358 

humanisme que, més que mai, es fa necessari i urgent per a recuperar el pols de la 359 
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persona en la comunitat i per a ressituar els valors de la persona, individuals i 360 

comunitaris, en el centre del nostre pensament i de l’acció política.  361 

 362 

 363 

2. El Comunitarisme: els valors socials. 364 

 365 

Defensem el personalisme comunitari perquè entenem la persona, l’ésser humà 366 

obert al món i, per tant, a la comunitat de les altres persones que, com ell, formen 367 

part del conjunt de la societat.   368 

 369 

És per això que proclamem la necessitat de bastir la societat humanisme sobre la 370 

base del comunitarisme, que  engloba els valors socials  de la persona. L’home està 371 

cridat, doncs, a construir una societat nova en base a la presència real i a la 372 

pràctica dels valors socials que ens han d’unir necessàriament.   373 

 374 

Valors socials com la solidaritat i la fraternitat amb el proïsme com a element 375 

essencial d’articulació d’una societat més justa i equitativa perquè ens disposa en 376 

una actitud de compartir el que som i el que tenim amb els altres, per aportar a la 377 

societat la part de nosaltres que  contribueixi al seu avanç social i  personal. 378 

 379 

Valors socials com la responsabilitat i el compromís perquè la política retorni a la 380 

comunitat i perquè la ciutadania es faci corresponsable del bé comú, defugint 381 

l’individualisme irresponsable que aïlla i fa egoista l’ésser humà.   382 

 383 

Valors socials com la convivència i el civisme que ens fan plenament ciutadans i 384 

posseïdors del conjunt dels deures i dels drets de la comunitat en la qual ens 385 

trobem voluntàriament i responsablement inserits.   386 

 387 

Valors socials, doncs, que ens han de permetre d’articular una nova societat basada 388 

no en l’individualisme de la persona aïllada i egoista, sinó en una persona disposada 389 
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a transformar la seva pròpia existència i la de la comunitat de la qual forma part 390 

des del compromís actiu  que posa en pràctica els valors en tot moment.  391 

 392 

Per això, des d’Unió Democràtica de Catalunya apel�lem al compromís de la 393 

ciutadania, de tots i cada un de nosaltres, per bastir un futur de progrés per al 394 

nostre país des de la pràctica d’aquests valors socials.  395 

 396 

 397 

3. El Pluralisme: el diàleg com a valor central. 398 

 399 

Unió Democràtica de Catalunya aposta pel diàleg com a valor central de la nostra 400 

acció política. Un diàleg entès com a instrument que ens ha de permetre d’arribar a 401 

consensos, en l’amplitud que sigui, sobre la societat que volem per a les 402 

generacions futures del nostre país. 403 

 404 

Diàleg des del reconeixement de les diferents opcions polítiques i de les maneres 405 

diverses de pensar i d’actuar en el context del nostre país.  Diàleg que ha de 406 

desembocar necessàriament en la consecució d’un pacte polític que nosaltres 407 

proposem de resituar en els valors com a eix central del procés de consecució d’una 408 

nova societat que superi les incerteses, les pors i les inseguretats del món d’avui. 409 

 410 

No hi ha, doncs, un sol camí per a arribar a la fita que ens proposem i, de ben 411 

segur, que un camí compartit des del diàleg franc, atent i comprenedor, amb les 412 

altres maneres de pensar i d’actuar políticament, ens ha de permetre assolir 413 

aquesta fita d’un manera més plena i duradora.  414 

 415 

Perquè des de la nostra concepció de la persona en la comunitat  és el diàleg l’únic 416 

instrument que ens ha de permetre avançar políticament, com a persones i com a 417 

país; un diàleg en la consciència que hi ha d’altres persones que formen part 418 
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d’aquesta comunitat i que, com a tals, participen plenament  i pluralment en la 419 

configuració del seu propi futur, que és també el de la comunitat.  420 

 421 

 422 

IV.  Catalunya: comunitat de valors, comunitat de futur. 423 

 424 

 425 

Unió Democràtica de Catalunya ha defensat, de sempre, el personalisme comunitari 426 

com a eix central de la teoria i de l’acció política.  La persona en la seva integritat, 427 

inserida de ple en la comunitat, és la nostra prioritat política,  i el referent per a 428 

bastir i articular la nació com a espai de plenitud de les relacions humanes i socials. 429 

En aquest sentit,  tenim el convenciment que la societat catalana del futur s’ha de 430 

bastir des de l’eix bàsic i central dels valors. 431 

 432 

No n’hi ha prou amb articular una societat d’infraestructures eficients, d’institucions 433 

que gestionin el dia a dia, d’ofertes culturals, d’oci, esportives, de serveis de 434 

benestar social que garanteixin l’educació, la sanitat, l’assistència social o la cultura.  435 

Cal també aprofundir en aquest benestar,   estendre’l arreu i a tothom, arribant a 436 

l’eradicació de les bosses de pobresa, de depressió econòmica, social i cultural que 437 

puguin subsistir en la societat. 438 

 439 

Defensem que, per assolir-ho  plenament, si no hi ha un eix central que articuli 440 

totes aquestes polítiques perquè acabin amarant persones i col�lectius arreu de la 441 

nació, no podrem seguir construint una comunitat de progrés i de futur. 442 

 443 

Considerem que l’eix central de l’acció política radica, ara més que mai, en la 444 

reivindicació dels valors com a element cabdal del rearmament nacional del futur. 445 

 446 

 447 

 448 
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1. Catalunya des de la identitat. 449 

 450 

La Declaració Universal dels Drets Humans proclama que és la comunitat l’única que 451 

permet el lliure i ple desenvolupament de la personalitat. És doncs a Catalunya, 452 

reconeguda com a nació, que els seus ciutadans podem  exercir les legítimes 453 

aspiracions de realització individual i comunitària.  Per això, és imprescindible que 454 

defensem la identitat de Catalunya com a nació, sense pors ni reserves, des del 455 

convenciment que si no ho fem, d’altres identitats podrien  ocupar el lloc de les 456 

nostres renúncies.    457 

 458 

Volem una Catalunya nacional plena des de l’exercici del seu autogovern. Una nació 459 

que no pot menysprear els elements que la identifiquen, perquè formen part de la 460 

seva pròpia essència i existència.  D’entre tots aquests  elements en sobresurt la 461 

llengua catalana, com a patrimoni que cal protegir i potenciar socialment.  462 

 463 

El català  és la llengua pròpia i nacional de Catalunya, d’ús normal i preferent com a 464 

llengua vehicular i d’aprenentatge. La llengua és el pilar bàsic i insubstituïble, que 465 

no únic,  si volem assolir un país  plenament nacional.  Reivindiquem, per això, 466 

l’aplicació de polítiques que aprofundeixin en el coneixement i l’ús social de la 467 

llengua com a principal vehicle de cohesió social i tret comú de diàleg i convivència.  468 

Proposem, doncs, la promulgació d’una llei sobre l’ús social de la llengua que 469 

permeti avançar en la pràctica social del català i no només en el coneixement oral i 470 

escrit, cada vegada més circumscrit als àmbits  escolars, acadèmics i culturals.  471 

 472 

Com a exemple de l’evident plurilingüisme de l’estat reivindiquem el reconeixement 473 

explícit  de la llengua catalana i de la resta de llengües nacionals com a llengües 474 

oficials del conjunt de l’Estat i, en conseqüència, la seva oficialitat a la Unió Europea 475 

i la seva presència  i ús en tots els organismes internacionals en què Catalunya 476 

actuï com a subjecte de dret o de fet.   477 

 478 
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Una Catalunya nacionalment plena que, des de la responsabilitat heretada de segles 479 

d’història i de lluita que es materialitzen en el reconeixement dels drets històrics, 480 

refermi el seu compromís per avançar vers la plena consecució i normalitat social i 481 

política del seu sistema de finançament, institucional, civil, cultural i simbòlic.   482 

 483 

Treballarem, en aquest sentit, per a fer d’aquest sistema nacional que ens defineix 484 

el lloc comú de trobament i convivència de tota la ciutadania, sense exclusions, 485 

sense incompatibilitats. Perquè des del consens bàsic d’allò que ens uneix, per tenir 486 

Catalunya com a país sigui per naixement o per elecció, és fonamental el respecte i 487 

compliment dels deures i els drets individuals i col�lectius.   488 

 489 

 490 

2.  Catalunya país de referència, societat de progrés. 491 

 492 

Catalunya ha estat, des de finals del segle XIX, un país de referència cultural, social, 493 

política i econòmica. Generació rere generació, des d’orígens, tarannàs i 494 

procedències diverses, el poble de Catalunya ha estat capaç de construir un país de 495 

progrés, modern i avançat.  Un país obert i solidari, una comunitat bastida des de la 496 

diversitat però  orgullosa d’un passat que ha fet possible la seva pròpia existència.  497 

 498 

Cal seguir apostant decididament  per Catalunya com  un país de referència amb 499 

una societat de progrés i que Unió Democràtica de Catalunya entén com : 500 

 501 

Pais de referència, societat de progrés per treballar a favor de la creativitat, la 502 

responsabilitat i l’esforç lligat a la feina ben feta des de l’educació, la cultura i els 503 

valors de l’esperit. 504 

 505 

País de referència, societat de progrés per a assolir un model cultural basat en la 506 

incorporació plena de la ciutadania a un projecte nacional que volem que sigui 507 

comú i compartit.   508 
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 509 

País de referència, societat de progrés per conviure i créixer plegats i en pau, 510 

conscients de les diversitats que ens poden diferenciar, però amb la voluntat de 511 

participar en aquest projecte comú des d’un profund respecte a la dignitat de la 512 

persona i a les regles del joc democràtic.  513 

 514 

País de referència,societat de progrés per la capacitat de diàleg, de confrontar les 515 

idees i els projectes polítics des de les diferents opcions ideològiques, fonaments de 516 

la riquesa del nostre país; per creure en el pactisme com a pràctica política en una 517 

societat plural, sense necessitat d’anteposar la urgència  en la construcció d’un país 518 

constantment escatimat i retallat. 519 

 520 

País de referència, societat de progrés perquè el nivell de benestar ens situï entre 521 

les societats més avançades del context europeu, aquelles que són  motor de 522 

prosperitat. 523 

 524 

País de referència i societat de progrés per conquerir per al conjunt de la ciutadania 525 

la justícia social, la igualtat d’oportunitats, el ple desenvolupament de les capacitats 526 

personals i col�lectives. 527 

 528 

País de referència, societat de progrés perquè  els polítics fan  política des del sentit 529 

etimològic de la paraula, vetllen per la polis, la comunitat, defensen els interessos 530 

generals i no els particulars, des de l’estimació a Catalunya com a comunitat 531 

nacional a la qual voluntàriament han decidit pertànyer i servir. Uns polítics 532 

il�lusionats, d’ideals contrastats i ferms en la defensa de la comunitat nacional. Uns 533 

polítics capaços d’articular un llenguatge social, útil, pedagògic, centrat, de defensa 534 

dels ideals des del convenciment, el compromís i  l’estimació, perquè només qui 535 

defensa allò que estima sap defensar-ho bé. Uns polítics coherents amb els seus 536 

compromisos, capaços d’assumir les responsabilitats de les seves accions, amb una 537 

visió de què cal fer per a conquerir un futur millor. En definitiva,homes i dones que 538 
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es dediquin a la política conduint amb encert i prestigi les institucions que 539 

representen. 540 

 541 

País de referència, societat de progrés per construir una societat  tecnològicament 542 

avançada, moderna, solidària, econòmicament pròspera, socialment pacífica, 543 

políticament dialogant, sense perdre en cap moment aquells models de conducta 544 

derivats d’una concepció humanista, d’arrels judeocristianes , que mou el nostre 545 

projecte de país.  546 

 547 

  548 

3.Catalunya un model de convivència. 549 

 550 

Ha estat lloat arreu i per tothom el model de convivència social que ha viscut 551 

Catalunya durant aquests últims trenta anys. Els consensos socials aconseguits en 552 

sortir de la dictadura franquista i la il�lusió necessària per a bastir un país que havia 553 

estat perseguit  van convergir en una àmplia majoria social, traduïda en 554 

responsabilitat de les forces polítiques, que va encertar en el convenciment que 555 

l’èxit d’aquest procés de recuperació nacional només s’aconseguiria des d’un 556 

consens social fruit del pacte, de la convivència d´ una societat que, ja en aquells 557 

moments, era diversa. 558 

 559 

Refermem, doncs, aquest model nacional basat en la convivència, el diàleg, el 560 

respecte i la fraternitat com a superació, des del tracte entre iguals, d’una solidaritat 561 

esbiaixada. 562 

 563 

I  refermem, també, la importància cabdal de la persona com a subjecte lliure de la 564 

comunitat nacional, bàsic per a humanitzar l’entorn i insubstituïble, des de l’ideari   565 

del personalisme comunitari que sempre ha defensat Unió Democràtica de 566 

Catalunya, perquè així  retorna a la persona el seu rol de subjecte social  actiu, 567 
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vinculat a la comunitat nacional, a partir de la infraestructura social bàsica d’un 568 

país, que és la família. 569 

 570 

Per a Unió Democràtica de Catalunya el personalisme és la resposta ideològica, en 571 

un context basat en aquells valors occidentals que han bastit l’Europa que 572 

coneixem, una Europa fruit d’una llarga tradició cultural i producte d’una evolució 573 

social basada en l’esforç i la voluntat de superació i millora d’ençà de la II Guerra 574 

Mundial. 575 

 576 

Uns valors que han fet  possible el progrés i el benestar, del quals ha gaudit el 577 

nostre continent en el darrer mig segle; valors positius de llibertat,  de respecte a la 578 

llibertat dels altres, de solidaritat de justícia, centrats en la persona i en els drets 579 

inherents a la seva dignitat. Uns valors que, sobre una base sòlida, responsable, 580 

han de permetre  afirmar que la capacitat de rebuda i d’integració d´aquells que 581 

arriben a casa nostra de procedències i de tradicions culturals diverses no és 582 

il�limitada.  583 

 584 

Valors individuals que tenen la seva base en l’autonomia, que subratllen la 585 

importància de l’esforç, del treball, de l’eficiència, de la moderació, del civisme, de 586 

la tolerància,  de la cortesia o del respecte.  587 

 588 

Valors individuals d’una comunitat que no perd de vista la persona concreta que 589 

pateix, que té problemes per inquietuds, preocupacions i mancances; una 590 

comunitat que demana  un canvi de conductes i d’actitud, una més gran sensibilitat 591 

vers els drets i els deures de les persones; una comunitat que  actua sense por i  592 

denuncia els abusos dels uns sobre els altres. 593 

 594 

Valors també col�lectius, que tenen la seva base en l’organització solidària i 595 

compromesa de la família, en la fraternitat de la comunitat i en les decisions preses 596 

des de l’exercici democràtic. 597 
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 598 

Valors cívics i culturals que ens identifiquen com a comunitat i que marquen pautes 599 

de comportament i estàndards de benestar: salut, educació, cultura, assistència 600 

social, esperit emprenedor, atenció als més vulnerables. 601 

 602 

Valors també morals, que arrelen en la societat bastida sobre les tradicions 603 

històriques i culturals del nostre passat, des de la nostra cosmovisió judeocristiana, 604 

passada pel Renaixement i la  Il�lustració, i contrastada històricament. 605 

 606 

Ens cal avançar en aquest projecte de convivència social en el qual les institucions 607 

socials  bàsiques en la transmissió  dels valors són la família i el sistema educatiu, 608 

per a assolir la plenitud nacional de Catalunya. Les persones són el centre i l’eix de 609 

la nostra acció política, totes sense excepció com a part integrant de la comunitat 610 

nacional, totes en igual mesura en drets i en deures, totes des de la seva 611 

necessària participació perquè el projecte comú esdevingui una realitat. 612 

 613 

Un projecte nacional de convivència on els límits de la tolerància garanteixin el 614 

compliment dels drets humans i de les llibertats fonamentals, de la persona i de la 615 

comunitat. 616 

 617 

 618 

4. Catalunya un projecte compartit: consens bàsic.  619 

 620 

Catalunya no és un projecte exclusiu d’uns o dels altres, sinó que ha d’ésser un 621 

projecte compartit per tots, per  tots els qui reconeixem el país com a subjecte de 622 

convivència col�lectiva i individual. 623 

 624 

Promourem, doncs, l’assoliment d’un consens bàsic que permeti avançar en la 625 

consecució de la plenitud nacional de Catalunya, sense exclusions: ni socials, ni 626 

econòmiques, ni polítiques, ni culturals, ni religioses. 627 
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 628 

L’aprofundiment de l’autogovern s’ha de fer des del consens bàsic de forces 629 

polítiques que tenen ideologies diferents i visions diverses de la societat , que 630 

s´assenten en projectes polítics que no s’han d’identificar plenament, però sí que 631 

han de trobar un mínim comú denominador que permeti  treballar en un projecte 632 

compartit que faci avançar el país. Consens, doncs, des del necessari diàleg de les 633 

forces polítiques i cíviques, i des de la legítima defensa de les idees i dels projectes 634 

diversos. 635 

 636 

Així doncs, ens cal rellegir aquell model de convivència que va permetre l’èxit de la 637 

represa nacional dels anys setanta i vuitanta, des de la perspectiva d’una societat 638 

que és molt diferent d’aquella, però també des del ferm convenciment que sense 639 

aquest necessari i bàsic consens no hi haurà progrés nacional, ni progrés personal, 640 

perquè la desvertebració de la comunitat esdevindria, sens dubte, la pitjor amenaça 641 

per a tots els seus integrants. 642 

 643 

Diàleg i consens que s’han d’articular des de la pròpia comunitat nacional, des de 644 

lideratges polítics i socials compromesos que anteposin l’assoliment d’aquest 645 

consens als legítims interessos polítics i econòmics. 646 

 647 

Defensem una concepció del  bé comú humanista, que no és la suma dels 648 

interessos particulars, sinó la priorització dels interessos generals o comunitaris. És 649 

a dir,  el consens bàsic de país que hem de compartir tots els ciutadans i ciutadanes 650 

per  conviure en llibertat. Restablir el sentit de comunitat, de valors socials, ha de 651 

ser, per tant, el primer pas . 652 

 653 

Està per néixer aquesta Catalunya del tercer mil�lenni i el missatge que pot oferir 654 

avui Unió Democràtica de Catalunya aposta per una nació plena, compartida per la 655 

majoria dels seus conciutadans des del consens bàsic dels drets i els deures que 656 

ens han de fer avançar com a comunitat i com a persones comunitàries. 657 
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 658 

El catalanisme del segle XXI ha de bastir una nació des del convenciment de 659 

conformar una única comunitat, un sol poble,  del qual tothom en pot ser membre 660 

sense renunciar a les seves arrels, i on tothom assumeixi els valors comuns i els 661 

trets identitaris d’acollida.  On tothom, en definitiva, vegi respectats els seus drets, i 662 

alhora sigui conscient dels seus deures i els compleixi. 663 

 664 

És per això que proposem el següent decàleg de valors per a seguir construint el 665 

país, tot i ser molt conscients que, per la importància que aquests valors tenen  per  666 

a nosaltres, el decàleg recollit en aquesta ponència només pretén ser  una guia del 667 

compromís  que Unió Democràtica de Catalunya  assumeix d’aprofundir al llarg 668 

d’aquest mandat congressual en cadascun d’ells. 669 

 670 

 671 

V. Decàleg de valors,  com a bases per a seguir construint el 672 

país 673 

 674 

Des de Unió Democràtica de Catalunya creiem que els valors han d’esdevenir els 675 

nous  horitzons de referència personals i col�lectius, han d’esdevenir la millor base 676 

per al desenvolupament personal i la millor garantia per seguir construint la nació. 677 

 678 

Uns horitzons que esdevinguin el motor que mobilitzi i tensioni el país, que el posi 679 

en marxa, amb l’objectiu de construir una comunitat més humana, més equitativa, 680 

més culta, més tolerant, més respectuosa i feliç amb convivència  harmònica amb el 681 

medi ambient. Uns horitzons que sumin i aglutinin persones, independentment de 682 

procedències socials, culturals i religioses, però que comparteixin  en aquests 683 

horitzons un motiu pel qual lluitar.    684 

 685 

Des d’Unió Democràtica de Catalunya creiem que la identitat no es pot basar en la 686 

nostàlgia, no  pot ser  només  història, territori, cultura i llengua;  la identitat ha de 687 
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fonamentar-se també en uns horitzons de futur compartits, ha de fonamentar-se en 688 

els deures i els drets  bàsics a partir dels quals fer possible la nostra responsabilitat 689 

amb el futur, i la nostra convivència en el present. 690 

 691 

I és amb aquest objectiu que des de Unió Democràtica de Catalunya proposem el 692 

següent decàleg:  693 

 694 

L’educació en els  valors. 695 

Autoritat, esforç, respecte, responsabilitat, treball, superació, creativitat, innovació, 696 

excel�lència, cortesia, estimació,  lleialtat,  compromís, amistat cívica... En definitiva, 697 

educació en valors com a  eina imprescindible per al creixement integral de la 698 

persona i com a motor per allunyar-se del relativisme,  de la desvinculació social i 699 

en l’objectiu de promoure l’interès i la implicació en el bé comú i en la societat de 700 

totes les persones. 701 

 702 

Educació en valors com a condició essencial per al  lliure desenvolupament de la 703 

persona, de la seva capacitat per a assumir deures i drets, i estimular la capacitat 704 

creadora, contemplativa i crítica que tota persona ha de tenir per al seu creixement 705 

espiritual.   706 

 707 

Creiem que la educació  en valors és la tasca principal i la major responsabilitat de 708 

la família però també d’institucions claus com el sistema educatiu. Un sistema 709 

educatiu que ha de garantir  una educació de qualitat generalitzada per a tothom i 710 

al llarg de tota la vida. 711 

 712 

Considerem que només des de la educació  podrem garantir la convivència, tot 713 

reforçant l’interès dels ciutadans en un projecte comú d’una societat  més lliure. 714 

 715 

 716 

 717 
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La responsabilitat comunitària. 718 

Defugim de l’individualisme  irresponsable, l’individualisme a costa dels altres que 719 

aïlla la persona i la fa egoista. Entenem la persona en la comunitat, en tota la seva 720 

integritat, subjecte de drets i de deures individuals i col�lectius, generadora de 721 

valors que l’enriqueixen i  la fan progressar, en plena responsabilitat comunitària.   722 

 723 

És en la comunitat on les persones, nascudes lliures, troben  des de les seves 724 

oportunitats fins al seu benestar, des de la seva raó de ser fins a la seva 725 

transcendència. 726 

 727 

Tothom té dret a rebre i obligació de donar solidaritat i contribuir amb el seu treball 728 

i rendiment a què la comunitat pugui intercedir per les persones, garantint una vida 729 

digna per a tothom, sobretot per aquells que permanentment no tenen aquesta 730 

capacitat;  al mateix temps,  cal reforçar la responsabilitat comunitària amb la  justa 731 

recompensa a  l’exercici de l’esforç. 732 

 733 

 734 

La subsidiarietat. 735 

Des d’Unió Democràtica de Catalunya, defensem la validesa de la subsidiarietat com 736 

a principi d’acció política  i social que garanteix  el benestar i el progrés de la nació i 737 

dels seus conciutadans.  Pensar globalment i actuar localment és la millor garantia 738 

per què el bé comú esdevingui expressió d’una comunitat compromesa i 739 

responsable que actua des del coneixement de les pròpies necessitats, possibilitats i  740 

mancances, ensems  que és ben conscient que no es pot fiar tot exclusivament a 741 

l’administració, coneixedora  del valor de la corresponsabilitat que cal exercir. 742 

 743 

Una subsidiarietat que s’ha de reflectir també en l’impuls i respecte, per part de 744 

l’administració,  vers la iniciativa i responsabilitat, en tots el àmbits d’acció humana, 745 

valorant i recompensant l’esperit emprenedor.  746 

 747 



Comunitat de valors, comunitat de futur 
 
 

 27 

 748 

L’aconfessionalitat. 749 

Defensem el fet religiós com a part integrant de la persona i de la comunitat que 750 

volem construir. Proclamem l’humanisme cristià  com a inspirador de la nostra acció 751 

política, des del respecte a les creences dels altres. 752 

 753 

Considerem la llibertat com a expressió de la dignitat humana i fonament social 754 

sobre el qual la persona es realitza en bé d’ella mateixa i de la comunitat. I en 755 

aquest context valorem la llibertat de culte, i de consciència,  dins del marc  dels 756 

drets humans i de les llibertats fonamentals, com a principi que ha de permetre 757 

construir el consens social per  a la convivència  en contraposició al laïcisme 758 

imposat com a model social.  759 

 760 

 761 

El civisme. 762 
 763 
Reivindiquem el civisme com una eina de convivència, transformació i avenç de la 764 

societat, que permet contemplar els valors positius d’un individualisme responsable 765 

tot impulsant un model social  d’equilibri entre el sentit social totalitari i la 766 

fragmentació extrema de l’existència humana en la societat. 767 

 768 

Cal, per tant, promoure una relació social en clau cívica on les persones 769 

comparteixin uns objectius que aporten un benefici comú generador d’una major 770 

qualitat de vida. En definitiva,  un model social comunitari que compti amb el 771 

compromís dels ciutadans i les ciutadanes en el qual  estiguin garantits els drets en 772 

plena correspondència amb els deures  vers la comunitat.    773 

 774 

 775 

L’Humanisme renovador. 776 

Creiem fermament que l’humanisme renovador ha d’ésser l’opció vital individual i 777 

col�lectiva  que comporti una manera de viure i d’actuar prenent consciència de 778 
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l’altre, amb compliment estricte dels deures i drets individuals i col�lectius, on 779 

fraternitat  i  solidaritat esdevenen expressions d’una mateixa disposició: compartir 780 

el que som i el que tenim amb els altres, per aportar a la societat la part de 781 

nosaltres  que contribueixi a què  pugui avançar i millorar en benefici personal i 782 

col�lectiu.  783 

 784 

 785 

El consens. 786 

Propugnem la pràctica del consens, fruit del nostre respecte i valoració del 787 

pluralisme i des de la nostra convicció que Catalunya es construeix des de la 788 

cooperació entre totes les forces polítiques i socials, en la cerca del bé comú, i no 789 

des de l’agressió, la divisió, l'exclusió o la indiferència. 790 

 791 

Defensem el consens  com a divisa política que ha estat i ha de seguir essent  dels 792 

homes i dones d'Unió Democràtica de Catalunya.  793 

 794 

 795 

L’ecologisme humanista. 796 

Considerem que la persona no és la propietària i posseïdora de la natura sinó que 797 

n’és la dipositària, i per això defensem, des dels principis personalistes i comunitaris 798 

de responsabilitat i solidaritat, el respecte i la cura del medi ambient, tot entenent 799 

que és  un dels elements que  aporta més qualitat de vida i garanteix l’equilibri i el 800 

futur de les persones i del territori.  801 

 802 

 803 

El catalanisme social. 804 

Proclamem el valor del “patriotisme” que ens porta a sentir la comunitat nacional 805 

com a quelcom propi. 806 

 807 

Defensem continuar bastint Catalunya com a nació, a partir de la lliure incorporació 808 

de tots els membres de la comunitat a aquest projecte, a través del  consens, fruit 809 
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del diàleg i el pacte entre les diverses ideologies. Concebem el catalanisme com a 810 

motor del país, signe de progrés i expressió del projecte nacional que ha de liderar 811 

l’avenç cap a la plenitud de la nació catalana. Des del convenciment que és la millor 812 

opció per a progressar personalment i col�lectiva fem una crida a  la implicació 813 

activa del poble de Catalunya convençuts que no hi ha nació sense comunitat. 814 

 815 

 816 

El lideratge comunitari. 817 

 818 

Des de Unió Democràtica de Catalunya defensem que el lideratge comunitari ha de 819 

venir bàsicament de l’acció política. Una acció política que cal que retorni a la comunitat 820 

i amb la qual la ciutadania se senti corresponsable. 821 

 822 

Defensem la necessitat que els homes i dones que es dediquen a la política han 823 

d’excel�lir per la seva capacitat d’assumir la responsabilitat de les seves actuacions, han 824 

de ser compromesos, coherents i efectius, proveïts de valors i amb sentit de  825 

responsabilitat,  capaços de garantir la solidaritat, la igualtat d’oportunitats, la 826 

preservació dels drets fonamentals, la seguretat, l’espai de llibertat que precisa tota 827 

persona, la prosperitat, la justícia, la integració comunitària, el benestar , i per sobre de 828 

tot, han de ser capaços de formular i conquerir nous projectes col�lectius que impliquin  829 

una  millora en la  vida de les persones.   830 


