L’Observatori dels Valors
presentarà anualment quatre informes
diferents relacionats amb temes clau
del present. En el 2007 l’Observatori
publicarà els informes corresponents als
següents temes: joves, diversitat, participació i vida pública i qualitat humana.
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.

Aquest treball vol apropar-nos al tema de la qualitat
humana com a valor fonamental per a la Catalunya
d’avui i del futur. Parlar de qualitat humana va molt
més enllà de debatre un simple concepte. Ens remet
a tot un univers de sentit, a un sistema articulat de
valors i a uns codis d’actuació, a tot allò que cal transmetre d’una generació a una altra. El llibre vol obrir amb
força un debat sobre si l’aposta social majoritària és
pels valors de la qualitat humana o per valors contraris, i proposa una perspectiva de la qualitat humana
basada en un triple compromís: amb el jo, amb els
altres i amb l’entorn. Els valors de la qualitat humana
(dignitat, integritat, respecte...) apareixen justament
com a resultat d’una visió de la persona, de la societat i del país que aspira a ser millor.
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Títols apareguts
Joves i valors
Diversitat i identitat
Participació ciutadana
Qualitat humana

Qualitat humana

L’Observatori dels Valors
intenta aprofitar els diversos estudis
parcials o globals que periòdicament
apareixen en el nostre context sobre
àmbits relacionats amb temàtiques valoratives 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.

Qualitat humana
Jordi Collet i Marta Fernández

Col·lecció Observatori dels Valors

L’Observatori dels Valors
és una iniciativa de la Fundació Lluís
Carulla i la Càtedra LideratgeS i Governança 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 pràctiques; 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 catalana així com apuntar o recomanar línies
d’acció per arribar-hi.
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Qualitat
humana
Com entendre la
qualitat humana?

4
Col·lecció
Observatori dels Valors
Coordinació
Càtedra LideratgeS
i Governança Democràtica
(ESADE)
Titular de la Càtedra
Jordi Pujol
Directors de la col·lecció
Natàlia Cantó
Àngel Castiñeira

Autors
Jordi Collet i Sabé
Sociòleg. Coordinador de l’Àrea
d’Educació de l’Institut de Govern
i Polítiques Públiques de la UAB
i professor a la Universitat de Vic.
Marta Fernández Prat
Llicenciada en Filosofia i doctora
en Sociologia per la UAB. Treballa a
l’Àrea d’Exclusió Social de l’Institut
de Govern i Polítiques Públiques.

