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Un camí per descobrir “com”
afrontar els reptes de ciutat

Què és àgoraterrassa
Àgora Terrassa és un procés de diàleg ciutadà i
de reﬂexió crítica i oberta per construir el camí de
les estratègies del futur de la ciutat.
En aquest procés no hi ha espai per a
personalismes, partidismes o interessos
particulars: ens proposem reﬂexionar amb la
màxima llibertat i flexibilitat sobre la situació
actual de la ciutat, debatre els valors i les formes
d’un model de ciutat que s’adapti als canvis que
experimenta el nostre país i el nostre món.

Qui hi participa

?

Tots els ciutadans i ciutadanes que tinguin ganes
d’implicar-se, que vulguin fer-se preguntes i
trobar respostes per orientar la ciutat cap al futur.
Persones provinents de diversos àmbits formen
una Comissió Dinamitzadora, que ha recollit i
organitzat les preguntes, de l’acte inicial del dia
25 de novembre de 2013 en eixos. El diàleg
continua amb actes i trobades per reﬂexionar i
donar forma a idees i propostes d’acció.
Els eixos són: Creixement Col·lectiu, Ètica i Valors;
Cohesió Econòmica, Social i Cultural; Innovació
Social i Coneixement; Governança, Comunicació
i Participació; Qualitat de Vida Urbana i Estil
Terrassa.

Preguntar-nos
és el primer pas
Els temps que vivim són font de moltes
preguntes i interrogants de com resoldre
les diﬁcultats presents i futures, individuals i
col·lectives.
Ets sensible al que passa a la ciutat. Sabem que
tens inquietuds, ganes i pots aportar molt.
Et convidem a fer un exercici de sinceritat,
a afrontar els desitjos i les incerteses
col·lectivament per avançar plegats. El diàleg és
una oportunitat diferent per guiar a Terrassa cap
a nous horitzons. h

agoraterrassa@terrassa.cat

agoraterrassa.cat

twitter.com/agoratrs

El més important és registrar-se al procés i seguir
el bloc per estar informats de les novetats,
opinions, entrevistes...
Entra a www.agoraterrassa.cat i inscriu-te per
participar.
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Comença
el diàleg
Fes la teva pregunta.
Reﬂexiona. Participa.
Comparteix.

Col·laboren:

1a sessió 31 de març
al Vapor Universitari a les 19h

1

Un color per a cada eix de debat

Arribada

L’inici del procés està basat en preguntes. Les preguntes
s’han dividit ara en eixos transversals. En aquesta sessió
us podreu unir al grup que tractarà l’òptica que més us
interessa.
Projecció
A l’interior de la sala d’actes de la segona planta, podreu
visualitzar una gravació de les trobades prèvies que
la Comissió Dinamitzadora ha tingut amb diversos
ciutadans. A partir de les preguntes de l’Àgora Terrassa
han sorgit les primeres reﬂexions, respostes i intercanvi
d’opinions i pensaments. Amb aquest video inspirador
donarem pas a la formació dels grups que abordaran els
25 minuts
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Cada sala té un color que es correspon amb un dels eixos
de debat de l’Àgora Terrassa. Les persones que vulgueu
reﬂexionar sobre preguntes amb orientacions similars us
aplegareu per iniciar el debat.
A l’entrada de la sala de l’eix que hagis escollit trobaràs
un taulell amb preguntes sobre les diferents temàtiques,
agafa aquella de la que vulguis parlar i prepara’t per
compartir el que penses amb altres persones que viuen
la ciutat.
5 minuts
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Qualitat de Vida Urbana
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Sala

Tria el teu eix

Vapor Universitari de Terrassa
Planta 2
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Estil Terrassa

Una sala per a cada eix de debat
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Creixement Col.lectiu,
Ètica i Valors

entrada

L’organització podria variar ﬁnalment la distribució de les sales en
funció dels participants conﬁrmats i la capacitat de les mateixes.
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Comença el diàleg

Els membres de la Comissió Dinamitzadora, que és qui
han recollit i organitzat les preguntes proposades pels
ciutadans i ciutadanes de Terrassa, faran una introducció
sobre el perquè del vídeo, el perquè dels eixos i el perquè
d’aquesta sessió i les properes. Un o dos membres de
la Comissió Dinamitzadora que centra l’eix us facilitaran i
acompanyaran en el camí.
60 minuts
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Continuarà...

El debat sobre com afrontar els reptes de futur es reprendrà
en dues sessions més. Tres sessions serviran per posar
ﬁl a l’agulla en l’actualització de l’estratègia de ciutat.
La primera és la presa de contacte amb les preguntes
i sorgiran les primeres reﬂexions, la segona servirà per
passar de les reﬂexions als possibles projectes i la tercera
deixarà entreveure quins poden ser els projectes Àgora.

