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El Síndic Personer proposarà valors de referència per a
la ciutadania de Mollet
Lluís Martínez Camps s’hi va comprometre ahir en la cloenda de la jornada
sobre Els valors avui organitzada pel Síndic Personer i l’Ajuntament de
Mollet del Vallès al Centre Cultural La Marineta. Unes propostes que,
segons el Síndic, es faran públiques després de l’estiu.
La jornada Els valors avui es va centrar en com recuperar i millorar els valors
perduts des de la societat, l’esport, la salut, l’ensenyament i l’empresa, en un
auditori ple i amb sis ponents d’alt nivell en aquesta matèria.
El Síndic Personer, Lluís Martínez Camps, i l’alcalde de Mollet del Vallès, Josep
Monràs, van presentar la jornada. Martínez Camps va dir que una societat com
la d’avui i en un moment com l’actual “els valors són una de les coses que es
troben a faltar més”. Per això “vam pensar que era molt encertat fer aquesta
jornada”, va afegir Monràs, “per construir valors conjuntament com a
societat i com a ciutat”.
La xerrada la va moderar la catedràtica de Teoria i Història de l’Educació de la
Universitat de Barcelona, Maria Rosa Buxarrais, que va explicar que hi ha valors
que s’han perdut i que s’han de recuperar com “l’autoritat, la vocació i la
confiança” i que un dels problemes és com els valors “es fan tangibles, es fan
pràctics, com s’apliquen en la quotidianitat”.
Recuperar i millorar els valors
El director general de la Fundació Sanitària Mollet, de l’Hospital de Mollet, Jaume
Duran, considera que la societat demana unes altres virtuts “que són les
espirituals, que no vol dir religioses, sinó humanes com la confiança,
l’esperança i l’estimació”. Per a Duran, el principal valor del sector de la salut
és “estimar a la gent”.
Per al sector de l’ensenyament, i segons la directora de l’Escola El Bosc de
Mollet, María José Pastor, “el valor més important és el respecte; els nens i
nenes s’han de respectar a ells mateixos, als altres i al món. Pastor també
va destacar que “el vincle entre l’escola i la família és molt important per
transmetre valors i que cal que la societat torni a confiar amb els mestres.”
El director general de Caritas Diocesana de Terrassa, Salvador Obiols, va
comentar que des d’aquesta entitat transmeten confiança a les persones
desvalgudes i va subratllar que “el valor més important és que tothom tingui
una feina i un habitatge dignes”.

Des de l’àmbit de l’esport, el catedràtic de Psicologia de l’Esport de la Universitat
Autònoma de Barcelona, Jaume Cruz, creu que “podem contribuir educant als
agents socialitzadors perquè siguin agents de canvi que lluitin contra la
discriminació, el dòping...”.
I per al president de la Fundació d’Empresaris de Catalunya (FEMCAT), Pau
Relat, els valors es practiquen amb l’exemple i la coherència. Segons Relat, “a
l’àmbit l’empresarial hi ha una sèrie de valors que, si bé és cert que en uns
anys passats van quedar aparcats i proscrits, ara sembla que, almenys amb
el discurs, els recuperem: honestedat, humilitat i compromís”.
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