ÀgoraTerrassa

Comença
el diàleg
Eix Estil Terrassa
Membres referents de la Comissió Dinamitzadora:
Ivonne Ortiz de Zárate, Soledad Morales
Personal de suport de l’Ajuntament:
Xavier Muñoz, Marta Pérez i Xavier Lopez Curado

Data
Dilluns, 12 de maig de 2014
Lloc
Sala 6. Vapor Universitari.
Assistents
9 persones van integrar el diàleg de l’eix.
Acta
PRESENTACIÓ
-

Soledad Morales, membre de la Comissió Dinamitzadora, dóna la
benvinguda als assistents i contextualitza la sessió que tot just s’inicia
dins els procés Àgora Terrassa, concretament, com a continuació del
diàleg realitzat el passat 31 de març entorn la Qualitat de Vida Urbana.

-

Com a recordatori d’aquesta sessió anterior, es comenten algunes de les
preguntes que van ser proposades pels assistents vers aquesta
temàtica: Quina és la imatge que tenim de Terrassa?; Qui defineix la
imatge que té la ciutat? Quina és la imatge que Terrassa dóna a la resta
de Catalunya, a Espanya, a Europa?...entre altres

-

Seguidament també es fa esment a les idees i reflexions que van ser
plantejades durant la sessió anterior i que van quedar recollides a l’acta.

DIÀLEG
-

S’inicia el diàleg a partir de la invitació expressa a formular/plantejar
idees que poden servir de llavor a possibles projectes per
crear/millorar l’estil Terrassa.

-

Es planteja la necessitat de tenir present els tres elements fonamentals
per a la ciutat: la indústria, el Jazz i l’esport. I tot plegat en un marc
privilegiat com és l’entorn de Sant Llorenç. Es proposa que treballar en
l’estil de la ciutat hauria de recuperar aquestes elements i enriquir-los
amb noves iniciatives que no fossin improvitzades sinó que
responguessin a una tasca de disseny i planificació prèvia.

-

Seguint aquesta línia, es proposa que l’esport sigui l’element que
dinamitzi i enriqueixi altres sectors com el comerç i/o el turisme. Una
bona oferta esportiva pot servir de reclam a la ciutat i alhora esdevenir
motor generador altres activitats.

-

Es reflexiona sobre dues dimensions de l’estil Terrassa: una més
vinculada a la component econòmica i a la marca o una altra relativa a
l’enriquiment intern i, per tant, al valor. Les opinions intercanviades
majoritàriament coincideixen en apostar per un estil que contempli
ambdues vessants i que és des de la transversalitat de les actuacions
des d’on es pot aconseguir el compliment de la màxima “tu guanyes, jo
guanyo, tots guanyem”.

-

Hi ha una reflexió, però, que recorda la necessitat de tenir en compte la
competitivitat, i que és la competència la que genera l’entorn més adient
per a la innovació i la creativitat, per al creixement i el desenvolupament.
Un entorn sense competència esdevé poc motivador per a evolucionar.

-

Es planteja la metàfora del perfum: Terrassa ha de tenir un perfum propi,
una identitat pròpia, que li doni caràcter, personalitat, singularitat.

-

Es comparteixen experiències relacionades amb tot el que s’ha comentat
fins al moment:






Com l’esport és un tret molt característic de la nostra
ciutat, on hi ha molts esportistes olímpics que aporten
prestigi i reconeixement, però alhora, també existeix una
base d’esportistes molt important i gràcies a la seva
dedicació, en molts casos voluntària i altruista, fa possible
que l’esport no sigui només una qüestió d’elit.
Com les enquestes sobre l’Àgora realitzades amb la
col·laboració d’alumnes de l’IES Santa Eulàlia, posa de
manifest com es poden realitzar projectes de cooperació i
enriquiment mutu.
Com el projecte “ARTésPART” realitzat entre alumnes de
l’escola Electra i una artista local, exemplifica aquesta

idea de “sumar” amb l’esforç de tothom, i de com “tots
guanyem” amb la cooperació, la interrelació i la
participació.

-

-

Malgrat que s’ha esgotat el temps destinat al diàleg, hi ha acord en que
encara hi ha altres aspectes importants a tenir en compte i que seria bo
realitzar una relació de tot allò que s’està fent a la ciutat i de les que no
sempre hi ha coneixement, amb la voluntat d’optimitzar els recursos i
buscar possibles vies de col·laboració entre elles, en la línia de tot el que
s’ha exposat.
Existeix compromís per part d’alguns dels assistents per treballar en una
subcomissió la proposta sobre "Terrassa, ciutat de l'esport en un entorn
natural i saludable"

TANCAMENT
-

S’agraeix la participació dels assistents i es convida a seguir dialogant a
una propera trobada que tindrà lloc el dilluns 9 de juny a les 19h al Vapor
Universitari.

