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Per què i com ens relacionem?

Ponents:

Antoni Bolinches
Psicòleg clínic, escriptor i pensador humanista

Esther Hierro Mariné
Directora de Marinva: projectes de comunicació, 
educació i dinamització a través del joc

Susana Pérez Soler
Doctora en comunicació. 
Professora de periodisme digital
i experta en xarxes socials  

Moderadora:

Assumpta Sendra i Mestre
Directora de l’Àmbit Maria Corral 



Una òptima relació humana afavoreix avançar 
en la comunicació entre persones. Proposem parlar 
en aquest Sopar entorn d’una societat evolucio-
nada en què la relació transversal de les persones 
es veu més necessària que mai. El classisme crea 
unes distàncies en què la dignitat de la persona 
es menysvalora en favor d’un manteniment de 
desnivells humans que acostuma a crear rivalitats. 
Per altra part, l’individualisme, afortunadament 
avui, la societat el va posant més en qüestió. Se su-
posa que la seva força queda en evidència i s’afebleix 
en favor de grups intermedis, associacions, ONGs 
que porten a una apertura social. 

Tenir consciència d’acceptar els altres només és 
possible perquè són vivents, és a dir, existeixen i 
són iguals en dignitat, ja que pel fet de ser humans 
portem el segell humà: la racionalitat i la capacitat 
d’emocionar-se, de patir o d’alegrar-se... Aquesta 
dignitat fa que ningú se senti per damunt de cap altre 
element accidental: raça, grup social, càrrec, nivell 
cultural, gènere... Avantposar aquests elements per 
damunt de la igualtat en dignitat és un obstacle per 
a tota relació. No es pot negar la realitat de l’autoritat 
que és diferent al «poder», que aquest pot arrelar-se 
en unes bases que exageren la relació humana per 
tal de dominar l’altre. El «poder» acostuma a acon-
seguir la submissió de l’inferior.

És bo reconèixer i admirar que hi ha persones 
que despunten professionalment, que n’hi ha que 
són davanteres en el món empresarial, universitari 
o laboral, que tenen càrrecs...  però és fonamental 
prendre consciència que el concepte de fraternitat 
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social exclou gelosies estranyes que també podrien 
malmetre les relacions socials.

Aquesta humilitat social davant de «castes» i 
grups que promouen rivalitats entre homes i dones, 
de pares i fills, de dirigents d’empresa i treballadors, 
de persones immigrades... ha de prendre força per 
tal d’aplanar situacions conflictives. La humilitat 
existencial genera una bona entesa, fa superar 
pors i enveges, crea joia en compartir més els béns 
i treballar per actituds socials sense pors, obre pas 
a uns vincles nous entre els ciutadans deixant de 
banda les actituds d’orgull i de supèrbia.

La igualtat en les relacions humanes, per tal que 
tingui contingut i arribi als altres, exigeix que les 
persones creguin en la capacitat de superar-se i que 
reconeguin que hi ha uns valors que enriqueixen la 
vida i que es poden transmetre als altres i que ser-
veixen per engrescar la comunicació. Relacionar-se 
sovint suposa obrir portes a la imaginació i a la crea-
tivitat i posar-les amb confiança en mans dels altres. 

Quanta aspror hi ha entre persones perquè no els 
agrada com són els altres i tenen pressa que canviïn! 
I, no hi ha propòsit de superació personal perquè un 
es creu que és perfecte i els altres estan equivocats.

Algunes de les preguntes que plantegem: 
Les relacions transversals poden ajudar a fer 

una nova societat? 
S’hauria de repensar el concepte de «poder»? 
S’ensenya a aprendre a viure i a conviure amb 

els altres per relacionar-se millor?

Josep M. Forcada i Casanovas



INFORMACIÓ

Àmbit Maria Corral
Casp 34, pral. 2a desp. 2-3
Tel. 93 272 29 50

www.ambitmariacorral.org
info@ambitmariacorral.org

Reserves
Tel. 93 272 29 50
abans de dimarts 16 d’octubre

Lloc sopar-col·loqui
Restaurant La Lluna
Carrer Santa Anna 20
(cantonada carreró Sant Bonaventura)
Barcelona

Dijous 18 d’octubre a les 20.00 hores

Aportació
32 euros
Transferència al compte CaixaBank
ES47 2100 3317 11 2200066494
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