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Aquest llibre analitza la família i els seus valors des
del punt de vista històric i sociològic. L’eclosió actual
de noves formes de família planteja seriosos reptes
a l’administració pública i també noves i diverses ma-
neres de relacionar-se segons els diferents models
familiars. La pluralitat i la diversitat familiars d’avui
comporten canvis de valors dins i fora de la família:
en reforcen alguns valors més o menys tradicionals i
fan que altres entrin en crisi, cosa que sovint fa qües-
tionar el paper de la família com a transmissora de
valors. L’autor ha fet un estudi documentat, obert a
tots els punts de vista, interessant i apassionant, a la
vegada que proposa criteris raonats i raonables. 
No és un treball fàcil ni exempt de polèmiques, però
és realista, gens excloent, útil per a tothom i molt
pedagògic. Llegir aquest llibre ajuda a entendre la
societat catalana i el paper de la família.
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L’Observatori dels Valors 
és una iniciativa de la Fundació Lluís
Carulla i la Càtedra LideratgeS i Gover-
nança Democràtica d’ESADE (URL) 
que té com a finalitats bàsiques fer 
un diagnòstic de la situació present a
Catalunya pel que fa als valors (quins són
els valors dominants, què està passant
amb els valors, quina avaluació en fem);
detectar els punts crítics de desacord o
controvèrsia en relació amb determinats
temes que posen en joc valors i pràcti-
ques; parar atenció als valors emergents i
al seu impacte en la societat, i contribuir a
fer una proposta de valors en alguns dels
diversos àmbits de l’esfera pública cata-
lana, així com apuntar o recomanar línies
d’acció per arribar-hi.

L’Observatori dels Valors
intenta aprofitar els diversos estudis 
parcials o globals que periòdicament
apareixen en el nostre context sobre
àmbits relacionats amb temàtiques valo-
ratives amb la finalitat d’oferir una certa
mirada global i integradora que ajudi no
tan sols a la comprensió de la nostra 
realitat, sinó també a millorar-la.

L’Observatori dels Valors
presentarà anualment quatre informes
diferents relacionats amb temes clau 
del present. Durant el 2008 l’Observatori 
publicarà els informes corresponents als
següents temes: mitjans de comunicació,
treball, família i exclusió social.

És intenció de l’Observatori dels Valors
difondre aquests treballs entre aquelles
institucions, entitats, associacions o
actors socials dedicats específicament 
al treball en valors i a la millora de les 
pràctiques ciutadanes.
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