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

Nous diàlegs
Banca i Diners Públics
18h. Diàleg per conèixer:
Com es fan els diners?
Com funciona el sistema financer?
Susana Martin Belmonte
Economista autora del llibre “Nada está perdido”
Antoni Garrido
Catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona

19h. Les claus de l’ordre jurídic i la gestió actual de
l’Ajuntament en temes financers i de banca
19.30h. Debat amb el públic i representants de
la banca convencional i la banca ètica

Què farem?
A més de reflexionar sobre els reptes globals de ciutat, un dels objectius
de l’Àgora Terrassa és proposar espais de trobada on tothom pugui
reflexionar, revisar i consolidar amb major consciència idees-força sobre
qüestions que ens importen i ens afecten. Es tracta que, de forma
individual i col·lectiva, des del jo al nosaltres, com a ciutadans, puguem
entendre on es troba la situació actual i traslladar els criteris que ajuden
a orientar-nos cap a les alternatives, en base al coneixement de la
complexitat que ens envolta.
L’objectiu fonamental d’aquest exercici, fruit del diàleg, és construir
respostes més raonades i consensuades respecte els dilemes plantejats
a la cerca del bé comú.
Condicions bàsiques:
- Actitud d’escolta respectuosa
- Voluntat de cooperar
- Promoure la voluntat de ser imparcial

Dimarts 4 de novembre
Biblioteca Central de Terrassa

El propi diàleg de l’Àgora Terrassa constitueix un exercici de valor sobre
allò que els ciutadans i els agents implicats volen en el futur.

Més informació
agoraterrassa.cat
twitter.com/agoratrs
facebook.com/agoraterrassa

Cal buscar maneres per assolir el repte col·lectiu de repensar els criteris
en relació a la banca i els diners públics per poder ser més ètics com a
ciutat.

Organitzen:

En aquest nou diàleg ens plantegem aquestes preguntes:
Com s’han de gestionar els diners públics?
Amb quin tipus de Banca: Convencional o Ètica? Per què?

Amb el suport:

Hi tens molt a dir. Participa!

