
 

 
 
EN FAVOR DE L’EDUCACIÓ ÈTICA I ESTÈTICA DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT  
 
Una societat sense cultura ni educació no és una societat. Perquè la cultura és el conjunt de 
sabers, símbols i valors que hem creat i creem els homes i les dones que ens permeten viure en 
societat i bellugar-nos-hi amb seguretat i confiança. 
 
Cada nova generació reprodueix i alhora recrea l’herència rebuda aportant nous elements 
culturals. Per això l’educació hi juga un paper clau. La transmissió cultural i la potenciació de les 
capacitats creatives de les noves generacions  marcaran la qualitat del futur d’una societat, que es 
manifesta en els seus valors ètics i estètics.   
 
Tot acte de creació demana experimentació i requereix observar, atrevir-se a provar, enfrontar-se 
a l’error, tornar-ho a provar; una colla d’accions que menen a fer-se preguntes, a buscar 
experiències, inspiració en els altres i les seves creacions. Generar entorns col·lectius culturalment 
rics que fomentin la creativitat, especialment entre les noves generacions, hauria de ser una 
prioritat ineludible de tota societat per assegurar el seu futur.   
 
Com a ciutadans i ciutadanes tenim el dret i l’obligació de dotar-nos d’estructures, mitjans i 
ocasions col·lectives que ens permetin crear, recrear, renovar, somiar, imaginar els símbols, els 
valors, les normes, els models d’organització, el coneixement, els objectes que volem que ens 
caracteritzin com a poble. És a dir, hem de poder dissenyar el nostre futur, partint del present i 
dialogant amb el passat.    
 
Tanmateix, des de fa temps, constatem una progressiva banalització dels productes culturals que 
s’ofereixen a les noves generacions i que empobreixen paulatinament els seus valors ètics i 
estètics al nostre país. Correm el perill de reproduir una societat amb més educació formal però 
més pobre culturalment perdent, així, la capacitat de diferenciar-nos sota una onada global 
d’homogeneïtzació.  
 
Posar a l’abast dels infants i els joves el millor llegat artístic, oferir-los les màximes oportunitats de 
desenvolupament cultural i dotar-los dels mitjans òptims per potenciar la seva creativitat és 
l’aposta més adequada perquè puguin gaudir d’una societat rica culturalment i socialment 
equitativa.   
 
En aquest moment de profunda crisi i de desànim en el futur, cal renovar el  compromís col·lectiu 
de tots per oferir a les noves generacions el millor de la nostra capacitat creativa i cultural amb 
exigència i rigor, perquè puguin portar els valors ètics i estètics del país a les quotes més elevades 
de la nostra història. 
  
Fem nostra la crida del poeta: 
“SIGUEU, ALMENYS, CADA Ú DE VOSALTRES, UNA CUCA DE LLUM” (Joan Salvat- Papasseit) 
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