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Resum - Acta
Introducció
En l’última sessió del dia 31 sobre creixement col·lectiu, valors i ètica es va fer una discussió
general sobre les qüestions següents:
 Existeix una ètica de ciutat?
 Si poguéssim parar-nos i repensar que estem fent malament, que destacaríeu?
 Com desenvolupem consciencia ètica a la ciutat?
L’objectiu d’aquesta sessió és aprofundir en les respostes a les quals es va arribar el dia 31,
així com comentar els projectes concrets que es van proposar. S’ha de tenir en compte però
que dins el projecte Àgora hi ha més eixos, i l’eix de creixement col·lectius, valors i ètica, a part
de la funció de cerca de projectes com en tots els altres casos, també té la excepcional funció
d’ésser la base o fonament de les actuacions acordades des dels altres eixos, per a assegurar
que aquestes estiguin sempre d’acord amb valors Àgora.

Desenvolupament de la sessió
Pep Martí explica que la ciutat té una gran riquesa en les capacitats del tercer sector i fins i tot
en cultura de bé comú però la pregunta és: Tenim coneixement col·lectiu de les llacunes i
oportunitats? A la ciutat hi poden haver col·lectius, empreses i grups polítics que poden estar
més d’acord o desacord en les diferents polítiques de ciutat que s’han de de desenvolupar. Per
això és important créixer en discrepància i no en discussió i començar a saber del lloc on
partim. També posa de manifest que és difícil treballar en clau de procés. Però es tracta
d’harmonitzar i generar una millor compenetració. “quan un vol anar de pressa va sol i quan
va acompanyat avança més”
Es defineix Ètica. L’ètica és la reflexió sobre els hàbits, la moral i la coherència en valors i fins a
quin punt aquella actuació és coherent. D’aquesta manera podrem estar més capacitat per
afrontar els reptes que se’ns plantegen.
Actualment, la societat està centrada en els resultats i no en el procés de fracàs i que ens
permet l’aprenentatge, millorar i créixer. Per guanyar felicitat, per créixer. L’ètica ens pot
ajudar a estar més capacitats per gestionar certes qüestions i es posa de manifest que en certa
manera té a veure amb la intel·ligència emocional. Per exemple, en aquest sentit es pregunten
com incorporar els joves perquè són paràmetres diferents als nostres. I poden tenir una
aportació qualitativa diferencial.
En aquest debat una de les figures que es suggereix que aparegui és la d’un Comitè de
seguiment i compliment és la d’una mena de Comitè de Seguiment i de compliment Ètic per
potser ajudar a dotar de maduresa i amplitud democràtica alguns plantejaments i/o decisions.
Existeix el model de Sant Boi de Llobregat i amb el qual des de l’Àgora s’hi ha establert
contacte.
Entre els assistents un de les opinions que també es mostra és en relació a aquestes sessions
dels Eixos i en extensió de l’Àgora Terrassa. Hi ha un cert temor a que no es tregui gaire cosa
de profit d’aquestes sessions, i que es quedin en simples converses, a més a més també es vol
aclarir quina és la relació entre els eixos. També s’esmenta que el projecte Àgora Terrassa és
totalment dedicat al centre de Terrassa, no s’ha arribat als barris ni tampoc s’ha arribat a
certes poblacions de la ciutat. En aquest sentit, es comparteix que el procés és expansiu i que
s’han fet i es preveu tenir en compte a tothom que vulgui aportar.
La primera intervenció llarga fou respecte al bé comú. S’introdueix l’economia del bé comú
com un possible objectiu el qual cercar des de l’Àgora Terrassa, relacionant-ho amb els valors
que es poden promoure des d’aquest model. Es va parlar que des de l’economia del bé comú
es podrien evitar els típics conflictes dins la dicotomia estat - mercat. Es proposa allunyar-se de
la situació de desigualtat ridícula en la que ens trobem, on l’1% de la població mundial controla
la majoria de la riquesa. S’accepta que estem en una realitat realment difícil i des d’aquí es
volen canviar els valors per a que canviï tot. Essent més específics en el cas de Terrassa es vol
concretar quins valors són els que es volen canviar, com el cas de la caritat versus solidaritat.

També es pregunten: com s’incorporen els valors que s’acordin en el comportament col·lectiu?
Els valors són de la gent i no de les ciutat.
Els valors que es proposen des del bé comú i des dels que construeix el model són:





Dignitat humana
Sostenibilitat ecològica
Participació democràtica i transparència
Solidaritat

El que s’identifica clarament a escala local és el patiment, així doncs els plantejaments més
solidaris s’han de fer en aquesta escala també. Però quelcom important a considerar és que els
actors que han de treballar en aquest projecte són molts, no només l’ajuntament, és a dir que
a Terrassa hi ha molts actors que s’ha d’aconseguir involucrar més enllà de les habituals
relacions. Entre els assistents existeix motivació per anar endavant amb propostes i l’aplicació
de les mateixes, tot i que es comparteix complexitat dels objectius que es volen assolir.
Alhora també surt en el debat l’efecte que té la normativa en la preservació dels Drets i també
dels Deures i per tant l’aplicació d’aquest valors. La Síndica entrega a l’Àgora Terrassa i la
Comissió Dinamitzadora una versió publicada de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a les Ciutats, veure enllaç http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/mes-cartaciutats.html
Una primera proposta que sorgeix és la del Speaker Corner. La idea de base és generar un
missatge que surti de la sala i arribi a més gent. La intenció clara és que el projecte Àgora
Terrassa arribi a més gent i sobretot als barris. Tot i així, s’accepta que per a complir l’idea
d’estendre Àgora a tots els barris, els que ho han de començar a fer són els implicats, els que
estan treballant dia a dia. Així doncs hi ha cert acord en que els que aporten són pocs i són els
de sempre, i que els que participen són sempre els mateixos. La intenció de l’increment de la
participació en el projecte Àgora Terrassa esdevé bàsic.
Seguint amb les idees, es diu que s’han de despertar consciències, que estem adormits i que
s’ha d’intentar que la gent participi en xarxa, essent actius. El problema principal és doncs que
la gent està adormida, “s’ha de despertar a la gent”.
Una de les últimes intervencions fa referència a que s’ha de tenir en compte als ciutadans com
a subjectes polítics madurs, deixar-los participar en els afers que afecten directament a la
ciutat, introduint els mecanismes de decisió real. El cas d’exemple que s’exposa és el de Suïssa
i els referèndums que es celebren allà. També es proposa potenciar l’organisme de
l’observatori ciutadà municipal, crear un consell de seguiment i auditoria que garanteixin que
es compleixen els drets fonamentals.
Temes sobre els que es proposa aprofundir:
El paper dels mitjans de comunicació en la desactivació de la gent, o també de tapar tots els
moviments no institucionals que existeixen.

Per a acomplir tot això s’accepta que el primer pas a fer és la comunicació i compartir aquests
continguts i sobretot encoratjar la gent propera i amb la que tinguem lligams.
Surten exemples com la les plataformes i iniciatives com: eDemocràcia 4.0 i
http://www.esco136.cat/ també es menciona la revista reivindicativa sobre temes de
corrupció Café amb Llet.
Al final es fa un repàs del que es va dir en la sessió anterior a través del PREZI i s’incorporarà el
que s’ha dit en aquesta sessió per acabar de configurar el quadre global i des del que es
podran fer suggerències i modificacions. En la 3a sessió es mirarà de centrar-se en els
projectes.

