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Resum - Acta
Introducció
En aquesta sessió Pep Martí explica que l’objectiu és continuar i ampliar la voluntat de fer-se
preguntes, reflexions per apuntar projectes i que es posin en pràctica. Així com traçar les
aliances i connexions que s’han de fer.
L’Àgora vol ser un espai per complementar les iniciatives que apareixen a la ciutat i les noves
propostes d’accions per resoldre conflictes.
En la prèvia explica que demà es presenten els resultats d’una enquesta sobre el nivell
d’identificació i els valors de la ciutadania realitzada per l’INS Santa Eulàlia a una mostra
representativa de més de 2.000 ciutadans i ciutadanes.
S’explica també que pel dia 19 de juny s’està preparant un Nou Diàleg Àgora entre Begoña
Román i un expert en programació neurolingüística i escriptor. A partir d’aquí s’abordaran les
preguntes que la ciutadania té envers al creixement col·lectiu i com abordar els reptes actuals.

Pep Martí també explica que juntament amb l’observatori ciutadà existeix la voluntat de
promoure l’escolta activa i argumentació per exemple en temes de finançament de
l’Ajuntament i banca ètica.
Existeix la voluntat de parlar sobre els criteris que l’Ajuntament té en compte alhora de
treballar amb Bancs i caixes. Es proposa que sigui un debat deliberatiu amb polítics, i
ciutadania i també responsables d’entitats bancàries.
També s’està treballant amb un cicle de xerrades amb diferents entitats i col·lectius que estan
treballant qüestions d’ètica relacionades amb creació de valor humà i empresarial. Es tractaria
de fer sessions per donar visibilitat a una experiència de ciutat i alhora fer una sessió Àgora
d’aquesta iniciativa i d’altres que se’n puguin posar en marxa.
La primera s’està treballant perquè sigui al restaurant La Trobada i sigui sobre la dignitat
humana amb un dinar tertúlia. Es convidaria a parlar sobre què es fa i com es fa. En seguiran
per exemple sobre: honestedat, solidaritat...interrelacionant experiències i valors traçant una
xarxa d’iniciatives de ciutat que permetin dibuixar un mapa. Es fa referència a l’Eina
Cooperativa o entitats de malalts mentals com és Proebes http://proebes.cat/index.php/elsnostres-serveis/
Desenvolupament de la sessió
Durant la trobada del dia 26/05/2014, l’últim de l’eix de creixement col•lectiu, ètic i valors. Es
van concretar moltes de les propostes que havien anat sorgint en els actes anteriors. La
primera de totes és generar una sèrie de trobades tertúlia per dinar i identificar i destacar un
projecte ètic localitzat a Terrassa. L’idea és la combinació de convidar a la reflexió sobre valors
amb el potenciació d’aquests projectes amb vessant ètica important.
En segon lloc, una altra proposta és la de deliberar sobre temes transversals pel que fa a
l’ètica, i a més a més, deliberar sobre la presa de decisions. Un exemple concret que es va
proposar és el de estructurar un debat sòlid, obert i plural entorn a l’actitud dels bancs. S’ha
proposat a la Comissió d’Impuls fer un debat ciutadà, deliberatiu entre els bancs “clàssics” i la
banca ètica. La idea, però, seria seguir amb aquesta sèrie de debats amb actors que tenen un
paper destacat a l’hora d’influir en els valors de la ciutat.
Una tercera proposta està la relacionada amb la Carta de Salvaguarda dels Drets de la Ciutat.
Aquesta Carta que tracta drets dels ciutadans va ser aprovada per l’ajuntament de Terrassa, i
principalment serveix com a codi ètic. La mateixa carta assegura que ha d’haver-hi una
comissió de control del compliment del codi ètic de la Carta. Aquesta comissió no s’ha format, i
és una demanda que es podria demanar. Així doncs, més que crear un nou codi ètic es podria
aprofundir en aquesta Carta, destacant que fa falta demanar la creació de la Comissió de
Control.
En quart lloc, es subratlla la importància del component ensenyament per a la formació ètica
de les persones. Així doncs l’ètica inculcada a les escoles de nens i nenes més petites serà
fonamental per al creixement col•lectiu de la ciutat. Tot això, però, es treballa des de la
perspectiva de procés, i com estem acostumats a la cerca de d’immediatesa, ens resulta
complicat. Un valor molt remarcable en aquesta educació ètica és el de la confiança. La

capacitat de combinar interessos diferents, objectius diferents... en la base de la confiança és
fonamental. Molt sovint, la competitivitat no deixa lloc a la confiança i s’ha de superar aquest
obstacle i entrar en lògiques de “guanyar – guanyar”. Per a aconseguir això fa falta una
educació emocional i en valors. Mètodes concrets per a arribar a aquest objectiu són la
implementació d’eines com la mediació, la negociació col•lectiva i col•laborativa i la resolució
de conflictes a l’educació més bàsica, és a dir, als infants.
Per últim apareix un nou debat Àgora, que tot i que pot ser no correspon al 100% en aquest
eix, sí que tothom coincideix en que és un tema essencial a tractar dins els marcs Àgora. El
tema de l’aigua i la propietat d’aquesta. Es critica que La Mina (empresa que gestiona les
aigües de Terrassa) sigui una entitat administrada per multinacionals. Es té la visió contundent
de que l’aigua no està gestionada de manera ètica i que amb el pas del temps aquest qüestió
agafarà cada cop més transcendència i es debatrà a nivell de ciutat.

